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RESUMO 

O presente trabalho aponta para os blocos de enredo que desfilam no carnaval do Rio de 

Janeiro como objeto de estudo. Desta forma, inicialmente são apresentados sua 

diferenciação aos demais tipos de blocos que se apresentam no carnaval carioca, as 

leituras sobre o carnaval, considerando as perspectivas ritualísticas e sócio-

organizacional, e as questões metodológicas sobre a condução da pesquisa. A pesquisa 

seguiu identificando e analisando as forças sociais que mobilizam os blocos de enredo e 

sua federação, a estruturação de seus padrões visuais e as redes de apoio, considerando a 

atuação no campo do carnaval carioca. No intuito de responder estas questões, a 

hipótese que dá suporte à pesquisa é a de que os blocos de enredo colaboram na 

configuração do carnaval carioca a partir de uma construção identitária e uma 

estruturação organizacional própria, não se constituindo então somente em uma etapa de 

passagem para que agremiações carnavalescas tornem-se escolas de samba ou se 

equivalendo aos demais tipos de blocos que desfilam no carnaval carioca. 

Palavras-chave: Blocos de Enredo. Carnaval. Rio de Janeiro. Identidade. Organização. 
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ABSTRACT 

The present work points to the blocos de enredo that parade in the Rio de Janeiro 

carnival as object of study. In this way, it is initially presented its differentiation to the 

other types of blocos that are presented in the carnival of Rio de Janeiro, the carnival 

lectures, considering the ritualistic and socio-organizational perspectives, and the 

methodological questions about the conduction of this work. The research continued 

identifying and analyzing the social forces that mobilize the blocos de enredo and his 

federation, the structuring of their visual patterns and the support networks, considering 

the procedure in the field of the carnival in Rio de Janeiro. In order to answer these 

questions, the hypothesis supporting the research is that the blocos de enredo 

collaborate in the configuration of the Rio de Janeiro carnival through a construction of 

identity and an organizational structure own, not constituting then only in a step of 

passage so that carnival associations become samba schools or if they are equivalent to 

the other types of blocos that parade in the carioca carnival 

Keywords: Blocos de Enredo. Carnival. Rio de Janeiro. Identity. Organization. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O carnaval da cidade do Rio de Janeiro não se resume aos desfiles das grandes 

escolas de samba. DaMatta (1997) constatou que muitos outros grupos (na época da 

primeira edição da publicação, em 1979) compartilhavam o espaço carnavalesco. 

Destes, o único grupo diferente das escolas de samba que mantêm na atualidade seu 

aspecto de competição é o relativo aos blocos de enredo, objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Ao conduzir pesquisas sobre as escolas de samba dos últimos grupos de acesso
1
 

que desfilam no Rio de Janeiro, deparou-se com a realidade dos blocos de enredo 

(FERREIRA, J., 2012; FERREIRA, 2013). Apesar de serem distintas manifestações 

carnavalescas, no Rio de Janeiro, as escolas de samba e os blocos de enredo têm como 

origem as camadas periféricas urbanas, além do fato de que muitas escolas de samba 

(principalmente aquelas pertencentes aos últimos grupos de acesso) originaram-se de 

um ou mais blocos de enredo. Outro fato que chamou a atenção na realização destas 

pesquisas foi a obrigatoriedade, entre os anos de 2011 a 2014, chancelada pela Empresa 

de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. (RIOTUR
2
), de transformar blocos de 

enredo em escolas de samba, e vice-versa, tendo como justificativa os resultados dos 

concursos carnavalescos do ano em questão.  

Estas relações entre blocos de enredo e escolas de samba descritas no parágrafo 

anterior chamaram a atenção para a existência de uma manifestação carnavalesca, os 

blocos de enredo, atualmente pouco divulgada, mas que ainda se estabelece como 

contraponto às escolas de samba no que tange às competições carnavalescas na cidade 

do Rio de Janeiro. Barbieri (2009a) também destaca estas relações ao realçar que ‗(...) 

paralelamente a esse mundo das escolas de samba, uma outra forma carnavalesca – os 

blocos de enredo – convive com esse sistema em constante interseção, pois a cada ano 

há blocos que viram escolas e escolas que viram blocos.‘ (BARBIEIRI, 2009a, p. 20). 

Ao longo do texto, as denominações das divisões hierárquicas dos blocos de 

enredo e das escolas de samba serão citadas. Como forma de não repetir seguidamente 

                                                           
1
 Por últimos grupos de acesso, define-se como os grupos da divisão hierárquica das escolas de samba que 

não desfilam na Rua Marquês de Sapucaí (popularmente conhecida como Sambódromo), na região 

central da cidade do Rio de Janeiro, apresentando-se todos deste caso, nos últimos anos, na Estrada 

Intendente Magalhães, pista de desfile afastada da região central do município. 
2
 Autarquia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro encarregada pela execução da política municipal 

de turismo, sendo também responsável pela organização do carnaval da cidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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esta classificação, abaixo são apresentadas as nomenclaturas em voga destas divisões 

em 2016
3
, com a indicação da divisão hierárquica, local e bairro onde ocorriam os 

desfiles. 

(i) Blocos de Enredo 

- Grupo 1 – Avenida Graça Aranha – Centro – Sábado 

- Gripo 2 – Estrada Intendente Magalhães – Campinho – Sábado 

- Grupo 3 – Rua Cardoso de Moraes – Bonsucesso – Sábado  

(ii) Escolas de Saamba 

- Grupo Especial – Rua Marquês de Sapucaí (Sambódromo) – Centro – Domingo e 

segunda-feira 

- Série A – Rua Marquês de Sapucaí (Sambódromo) – Centro – Sexta-feira e sábado 

- Série B – Estrada Intendente Magalhães – Campinho – Terça-feira 

- Série C – Estrada Intendente Magalhães – Campinho – Segunda-feira 

- Série D – Estrada Intendente Magalhães – Campinho - Domingo 

- Série E – Estrada Intendente Magalhães – Campinho – Sábado após o carnaval 

Outro dado importante para a introdução desta pesquisa é a indicação do 

crescimento do carnaval de rua a partir de grupos organizados conhecidos 

genericamente como blocos de rua (BARROS, 2013); (FRYDBERG, 2014); 

(PIMENTEL, 2002) desde a década de 1990, formado por blocos, cordões e bandas, que 

se organizam, ou não, em entidades representativas e se cadastram, ou não, na RIOTUR. 

As referências aos blocos de enredo não aprofundam as questões relativas a esta 

manifestação carnavalesca e sua realidade empírica. Basicamente, encontram-se breves 

relatos sobre o fato de existirem e o paralelismo visual e musical com relação às escolas 

de samba. Mesmo em publicações específicas direcionadas aos blocos
4
, como aos 

escritos por Motta (2011) (2014) e Pimentel (2002), não há menção aos blocos de 

                                                           
3
 Em 2017, a pista de desfiles da Rua Cardoso de Moraes, em Bonsucesso, não foi financiada e montada 

pela municipalidade. Desta forma, os blocos de enredo foram reunidos e divididos em dois grupos, sendo 

que o primeiro grupo foi deslocado para a Avenida Chile, na região central da cidade. A mudança de local 

foi informada restando quinze dias para o desfile, obrigando as agremiações do Grupo 1 a reduzirem a 

altura dos carros alegóricos por conta de obstáculos locais. 
4
 Além dos blocos de enredo e dos blocos de rua, no carnaval carioca identifica-se um terceiro grupo de 

blocos conhecidos como blocos de embalo (ou blocos de empolgação). 
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enredo
5
. Aqui, encontra-se uma questão importante que será problematizada, a qual é a 

constatação de que a expressão ―bloco‖, tão usual no carnaval para identificar este tipo 

de manifestação carnavalesca, não mais contempla os blocos de enredo e os blocos de 

embalo. 

O material mais extenso em informações sobre os blocos de enredo é encontrado 

em RIOTUR (1991), onde se situam informações sobre os locais de desfiles, os 

resultados dos concursos e nome, endereço, data de fundação e cores das agremiações 

que eram filiadas a Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro 

(FBCERJ) naquele momento
6
. Entretanto, atualmente, nem mais as publicações do 

poder público abordam os blocos de enredo. No material mais recente sobre o carnaval 

carioca publicado pela municipalidade (RIOTUR, 2014), somente as escolas de samba e 

os blocos de rua são contemplados. 

Quando o contorno é delimitado à produção acadêmica sobre o carnaval no Rio 

de Janeiro, não se identificou qualquer trabalho que tenha os blocos de enredo como 

objeto de estudo
7
. Aliado a esta questão, soma-se o fato das pesquisas sobre o carnaval 

de rua atribuir aos blocos de rua a responsabilidade por um movimento de retomada, 

renascimento e ocupação da rua pelos blocos a partir do período compreendido entre as 

décadas de 1980 e 1990 (ARRAES, 2013; BARROS, 2013; FRYDBERG, 2014; 

HERSCHMANN, 2013; LEOPOLDI, 2010b; SAPIA E ESTEVÃO, 2012), 

invisibilizando desta forma a existência e a atuação dos blocos de enredo e de outras 

manifestações no carnaval carioca. 

Muitas escolas de samba que desfilam atualmente surgiram a partir de blocos de 

enredo. Entretanto, cabe ressaltar que não há um processo automático de transformação 

de blocos de enredo em escolas de samba (exceto no período descrito anteriormente 

entre 2011 e 2014 por força do regulamento vigente à época), situação esta verificada, 

por exemplo, no Bloco do Barriga e no Bloco Cometas do Bispo, ambos fundadores da 

                                                           
5
 Nestas publicações, os blocos de embalo são identificados da mesma forma que os blocos de rua, sem se 

atentarem às diferenças entre estes dois tipos de blocos que desfilam no carnaval carioca. 
6
 Atualmente, a FBCERJ congrega somente os blocos de enredo. Entre 1977 e 1999, a Federação chegou 

a ter blocos de empolgação em sua lista de filiados. Ao longo da pesquisa, constatou-se a existência de 

várias ligas e associações que reúnem blocos de rua, além de agremiações com o mesmo estatuto e que 

não se encontram presentes nestas entidades. Hoje, muitas agremiações que se denominam blocos de 

embalo estão filiados à Liga Independente dos Blocos de Embalo (LIBERJ) ou desfilam de forma 

autônoma. 
7
 Esta situação também ocorre quando se verifica o estado da arte da produção acadêmica sobre os blocos 

de embalo do carnaval do Rio de Janeiro. Sobre os blocos carnavalescos, somente constatam-se pesquisas 

tendo como objeto de estudo os blocos de rua. 
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FBCERJ em 1965, e que permanecem como tal. ‗Os blocos de enredo, quando bem 

organizados, acabam se transformando, com o passar do tempo, escolas de samba. (...) 

Outros, porém, mantêm sua condição de blocos e têm grande importância em suas 

comunidades.‘ (VALENÇA, 1996, p. 42) 

Apesar de muitas escolas de samba serem oriundas de blocos de enredo, as 

relações entre as entidades gestoras destas manifestações carnavalescas nunca foram 

harmoniosas dentro do que se denomina nesta pesquisa como campo do carnaval 

carioca, a partir dos conceitos de campo e habitus propostos por Bourdieu (1999). 

Desde sua fundação, a FBCERJ busca ocupar um espaço peculiar dentro do campo do 

carnaval carioca, configurando então uma disputa pela primazia na festa carnavalesca 

do Rio de Janeiro, contrapondo-se às escolas de samba que não pertencem ao Grupo 

Especial. Esta disputa envolve principalmente a captação de mais recursos para suas 

filiadas nos contratos de prestação de serviços com a RIOTUR e o uso das principais 

pistas de desfile do carnaval, situadas no centro da cidade
8
. Estas relações com a 

RIOTUR são destacadas por Gonçalves (2008), as quais são consideradas fundamentais 

na configuração do carnaval carioca. 

Como resultado de desarmonias nas relações citadas antes, a partir de Ferreira 

(2008), Gonçalves (2008) e RIOTUR (1991) inicialmente identificam-se dois momentos 

que tiveram como consequência um intenso fluxo de blocos de enredo que se 

transformaram em escolas de samba, sendo o primeiro verificado em 1988 e o segundo 

entre 1994 e 1995. Atualmente, identifica-se um terceiro em andamento, iniciado em 

2014, o qual continua em processo. Apesar de possuírem origens distintas, nem sempre 

situadas na FBCERJ, mas também nas entidades gestoras dos grupos das escolas de 

samba, estes fluxos serão tratados nesta pesquisa como crises de representatividade da 

FBCERJ, na perspectiva apontada por Turner (2013), onde a mudança de estatuto destas 

agremiações apresenta as quatro fases características do processo delineadas por este 

autor: (i) quebra de uma regra ou valor, (ii) crise, (iii) ação reparadora e (iv) 

reintegração ou reconhecimento do cisma. A perda na quantidade de filiados a seu 

quadro significou a redução no número de divisões hierárquicas dos blocos de enredo e, 

consequentemente, a diminuição do número de locais de desfile e dos lugares 

carnavalescos deste tipo de manifestação carnavalesca, reduzindo o capital simbólico da 

                                                           
8
 Atualmente, verifica-se uma disputa interna (entre as divisões hierárquicas da FBCERJ) e externa pela 

utilização da pista de desfiles da Estrada Intendente Magalhães. Este tópico será trabalhado no capítulo 4 

deste trabalho. 
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FBCERJ junto a RIOTUR como promotora do carnaval de rua na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Estas crises de representatividade são inicialmente apresentadas abaixo e 

escrutinados ao final deste trabalho, pois se tratam de momentos destacados de 

movimentações desenvolvidas no interior do campo do carnaval carioca, onde a atuação 

dos blocos e enredo e da FBCERJ se desenvolveu a partir da operação de suas estruturas 

identitárias e organizacionais. 

(i) A greve de 1988 da FBCERJ 

Em 1988, devido ao não acordo entre a RIOTUR e a FBCERJ sobre a utilização 

do Sambódromo para os desfiles dos blocos de enredo, o valor a ser pago à segunda 

pela prestação de serviços no carnaval através dos desfiles e o número de agremiações 

contempladas, os blocos filiados à FBCERJ não desfilaram naquele ano. Por conta deste 

quadro, tradicionais blocos de enredo como Canários das Laranjeiras, Difícil É o Nome 

e Unidos da Vila Kennedy, dentre outros, optaram naquele momento em se 

tranformarem em escolas de samba. A partir de 1989, os blocos de enredo deixam de 

desfilar no Sambódromo. 

(ii)  O conflito entre LIESA e AESCRJ 

Em 1994, há uma alteração na hierarquia competitiva das escolas de samba, pois 

as duas entidades organizadoras dos desfiles destas agremiações entram em conflito: a 

Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) e a Associação das Escolas de 

Samba da Cidade do Rio de Janeiro (AESCRJ). Com isto, responsável pelos desfiles das 

principais escolas de samba, a LIESA cria outra liga (Liga Independente das Escolas de 

Samba dos Grupos de Acesso – LIESGA) dedicada aos desfiles das escolas de samba 

das divisões hierárquicas inferiores, independente da AESCRJ. Desta forma, como 

tática para se manter representativa dentro do carnaval carioca, a AESCRJ incentivou 

blocos de enredo a se transformarem em escolas de samba neste período. 

(iii) A dissolução da AESCRJ 

Em 2010, a AESCRJ e a FBCERJ unificam (com a mediação da RIOTUR
9
) as 

estruturas hierárquicas, atitude esta que forçaria que escolas de samba transformassem-

                                                           
9
 Na entrevista com os membros da diretoria da FBCERJ, eles informaram que esta operação de 

unificação das divisões hierárquicas foi coordenada pela AESCRJ e pela RIOTUR e proposta à FBCERJ; 

informação este negada pelo órgão municipal (JORNAL EXTRA, 2011). 
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se em blocos de enredo e vice-versa. Após o carnaval de 2011, a campeã do primeiro 

grupo dos blocos de enredo poderia de filiar à AESCRJ e as quatro últimas colocadas da 

última divisão hierárquica das escolas de samba foram obrigadas a se filiarem à 

FBCERJ para desfilarem como bloco de enredo (ou poderiam optar em não mais 

participar da competição). Para o carnaval de 2012, a regra foi enrijecida e o número de 

escolas de samba obrigadas a passar por este processo aumentou para seis por ano até 

2014. Mas, após o resultado do carnaval de 2012, a AESCRJ entrou em uma nova crise, 

com a destituição da diretoria, novas eleições e rompimento do acordo com a FBCERJ 

após o carnaval de 2014. Como resultado de mais um conflito no interior de seu corpo 

diretivo, o presidente desta nova direção da AESCRJ recria a Série E para o carnaval de 

2015 como possibilidade de se fortalecer politicamente diante desta contenda e filia de 

forma indistinta qualquer agremiação que desejasse ser uma escola de samba, abarcando 

neste universo mais blocos de enredo, outrora integrantes da FBCERJ. Após sucessivos 

conflitos entre os membros desta última diretoria, a AESCRJ se dissolveu
10

. Porém, a 

política de filiação indistinta permaneceu na Série E. 

Mesmo com o decréscimo no número de agremiações filiadas com as crises de 

representatividade relatadas acima, merece destaque o fato de que, ainda hoje, a 

FBCERJ é a única entidade gestora de desfiles carnavalescos com caráter de competição 

na cidade do Rio de Janeiro que organiza suas apresentações em locais diferentes ao 

mesmo tempo. Atualmente, as escolas de samba organizam-se em três entidades 

gestoras diferentes; e cada uma organiza seus desfiles em apenas uma pista em um dia 

ou mais. Aliás, com o fim da AESCRJ, a FBCERJ é a entidade gestora de desfiles 

carnavalescos mais antiga em atividade no carnaval carioca. 

Apontar para os blocos de enredo não somente nos revela uma face pouco 

conhecida e divulgada do carnaval carioca, como também localiza a origem de muitas 

                                                           
10

 Atualmente, três entidades gestoras organizam os desfiles das escolas de samba na cidade do Rio de 

Janeiro. Até o ano de 1984, todos os grupos eram organizados pela AESCRJ, quando então surgiu a 

LIESA, entidade gestora do desfile do Grupo Especial (principal divisão hierárquica das escolas de 

samba). Em 2008, surgiu outra entidade, hoje denominada Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 

(LIERJ), que gerencia o desfile das escolas de samba da Série A (segunda divisão hierárquica das escolas 

de samba). Por fim, a partir de 2016, a AESCRJ dissolve-se completamente e os desfiles das escolas de 

samba que ocorrem na Estrada Intendente Magalhães são divididos e passam a ser organizados 

separadamente por duas entidades: Liga das Escolas de Samba da Série B (LIESB), para a Série B, e 

Associação Cultural Samba É Nosso (ACSN), para as demais divisões hierárquicas. Em 2017, estas duas 

entidades entraram em acordo e a LIESB assumiu a organização dos desfiles de todas as séries que 

desfilam na Estrada Intendente Magalhães. A LIESA é abordada nos trabalhos de Cabral (2011), 

Cavalcanti (2006), Chinelli; Silva (1993) e Prestes Filho (2015). Os processos empreendidos no percurso 

de criação e desenvolvimento da LIERJ, da LIESB e da ACSN ainda não foram abordados 

academicamente. 
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escolas de samba (principalmente aquelas que hoje não se encontram no primeiro grupo 

da hierarquia competitiva), além dos aspectos de concentração / dispersão dos lugares 

carnavalescos pelos bairros da cidade do Rio de Janeiro. 

Esta pesquisa surgiu como consequência de uma memória que emergiu por conta 

da terceira crise de representatividade da FBCERJ, a qual fez retornar ao noticiário e ao 

imaginário do carnaval carioca a existência dos blocos de enredo (JORNAL EXTRA, 

2011) e que até então tinha sido silenciada com a redução drástica do número de blocos 

de enredo participantes do carnaval carioca. Trata-se do esquecimento que suscita a 

memória, a qual permite voltar-se para o esquecido (ROSSI, 2010).  

Quando em 2011, há a imposição da transformação de escolas de samba em 

blocos de enredo (e vice-versa), esta última retorna à esfera pública, interpelando as 

escolas de samba, os blocos de rua e os poderes públicos com relação ao projeto de 

carnaval atuante na cidade do Rio de Janeiro, o qual os enfraquece substancialmente no 

campo do carnaval carioca. Neste caso, identifica-se um silêncio que se constituiu como 

forma de resistência diante dos discursos considerados representativos e marcadores 

identitários do carnaval carioca (escolas de samba e blocos de rua) a espera de uma 

oportunidade de voltar a se comunicar (CANDAU, 2013). 

Afirmando a condição de não serem somente uma etapa de passagem para que 

agremiações carnavalescas tornem-se escolas de samba, os blocos de enredo colaboram 

na configuração do carnaval carioca, a partir de uma identidade própria em contraponto 

a essas agremiações, ao conformarem novos lugares carnavalescos para os desfiles em 

formato de parada, ao afirmarem a possibilidade de uma estética visual e musical mais 

simples e de uma estrutura organizacional menos rebuscada (baseada praticamente de 

forma exclusiva em integrantes moradores da localidade) para se desenvolver um 

desfile de carnaval no formato de parada e ao estabelecerem canais de negociação em 

moldes próprios com os poderes públicos responsáveis pela organização do carnaval na 

cidade do Rio de Janeiro; tendo estas questões emergidas de forma mais contundente 

nas crises de representatividade da FBCERJ. A tese a ser defendida neste trabalho é que 

os blocos de enredo do carnaval carioca não podem ser entendidos como simulacros de 

escolas de samba e nem como desviantes de uma tradição comumente associada aos 

blocos, sendo uma legítima manifestação do carnaval carioca com construções 

identitária e sócio-organizacional particulares. 
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Estrutura do trabalho 

A partir do fato de que o bloco de enredo é um objeto de estudo pouco 

conhecido e trabalhado no interior do ambiente acadêmico, a estrutura da pesquisa 

revela seu caráter exploratório, considerando a necessidade de aproximação com a 

realidade empírica em questão.  

O primeiro capítulo trata das questões metodológicas deste trabalho, onde 

inicialmente se expõe a construção do corpus de pesquisa. Posteriormente, serão 

delineados os conjuntos de agremiações que representam o universo dos blocos de 

enredo e das escolas de samba que estabelecem comunicação com estes, além das 

amostras de cada conjunto em questão. 

O segundo capítulo visa esquadrinhar o campo do carnaval carioca, 

compreendendo o mesmo como um espaço socialmente construído e composto por 

diversas manifestações carnavalescas atuantes no mesmo. A visualização deste campo 

permite conformar uma disputa pela primazia dos festejos carnavalescos, situando-os a 

partir do entendimento do carnaval em suas perspectivas ritualística e sócio-

organizacional.  

O terceiro capítulo é dedicado aos blocos de enredo, diferenciando-os dos 

demais blocos carnavalescos e apresentando-os a partir dos processos empreendidos em 

suas construções identitárias e organizacionais através do delineamento e análise das 

forças sociais que mobilizam estas agremiações carnavalescas e das redes de apoio que 

suportam suas atividades. O trabalho empreendido sobre esta realidade empírica 

envolveu outras agremiações, como escolas de samba dos últimos grupos de acesso e 

blocos de embalo, os quais ocupam posições próximas e estabelecem fluxos de 

comunicação no campo do carnaval carioca. 

O quarto capítulo é voltado à Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do 

Rio de Janeiro (FBCERJ), entidade gestora que representa os blocos de enredo no 

campo do carnaval carioca nos processos de conflito e negociação com o poder público 

e com outras entidades gestoras de agremiações carnavalescas. Desta forma, busca-se 

compreender as estratégias de legitimação e a confecção de relações de poder com os 

atores sociais supracitados empreendidos pela FBCERJ dentro do campo do carnaval 

carioca, a partir da aproximação com a realidade empírica desta Federação.  
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O quinto capítulo é dedicado aos processos de transformação de blocos de 

enredo em escolas de samba (e vice-versa), compreendendo a não homogeneidade dos 

mesmos e o fato de que esta mudança nos estatutos das agremiações não foi unânime, a 

partir do conceito de drama social (TURNER, 2013). No campo do carnaval carioca, 

estes processos tiveram como catalisadores as crises de representatividade da FBCERJ, 

momentos estes entendidos nesta pesquisa como sendo aqueles onde ocorreram fluxos 

mais significativos de esvaziamento da FBCERJ, com a saída em maior grau de filiados.   

No sexto capítulo apresentam-se as considerações finais do trabalho e as 

questões a serem desdobradas em futuras pesquisas.  
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1 – QUESTÕES METODOLÓGICAS 

A pesquisa tem como objetivo geral delinear e analisar a dinâmica dos blocos de 

enredo em termos identitários e organizativos, compreendendo e ressaltando seu lugar e 

sua importância na configuração do carnaval carioca. O resultado deste trabalho foi 

obtido através de um estudo com enfoque predominantemente qualitativo, incluindo a 

utilização de dados quantitativos. 

Para a consecução deste objetivo, possui relevância o delineamento, a 

observação e a compreensão da arena de disputas pela primazia no carnaval carioca 

através dos embates travados entre blocos carnavalescos e escolas de samba e blocos de 

rua. O posicionamento e a atuação dos blocos de enredo (e de qualquer outra 

agremiação carnavalesca) nesta arena são explicados através da compreensão do 

processo de construção de sua identidade e do delineamento das forças sociais que os 

mobilizam e das redes, internas e externas, conforme Bott (1957 apud MAYER, 2010) 

de apoio que suportam suas atividades. Nesta arena também deve ser levada em 

consideração a representação institucional dos blocos de enredo no carnaval do Rio de 

Janeiro desde a constituição da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio 

de Janeiro (FBCERJ) até a atualidade. Por fim, como consequência deste conflito de 

forças na arena em questão, devem ser destacados os processos pelos quais passaram os 

blocos de enredo e que levaram parte deles a se transformar em escola de samba e 

outros não. 

Diante das considerações postas acima, desafia-se metodologicamente a 

pesquisa em voga para que a mesma não se impregne da fórmula criticada por Ferreira, 

F. (2012) para abordar o carnaval, a qual se dá através da promoção, dentre outros 

preceitos, de uma oposição entre carnaval popular e carnaval das elites e de se 

considerar as escolas de samba como o estágio final de uma linha evolutiva que 

caracteriza a festa carnavalesca. No debate sobre o carnaval, Ferreira, F. (2012) alerta 

para o fato de que se tende a não discutir as construções narrativas, adotando-se uma 

abordagem naturalizada, a qual não compreende os objetos como produtos de discursos, 

de narrativas. Nesta pesquisa, coaduna-se com o entendimento de que o carnaval é um 

espaço de tensões, articulações, dominações, negociações, regulamentações e 

subversões de uma sociedade. 
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A partir desta necessidade de se trabalhar com construções narrativas e de 

estabelecer um processo de entendimento da dinâmica dos blocos de enredo para buscar 

compreender seu lugar e sua importância na configuração do carnaval carioca, tendo 

como norte neste sentido o alerta feito por Queiroz (1992), deve-se incluir aquilo que 

torna a festa possível, isto é, suas características identitárias e organizativas, no intuito 

de se inserir nestas reflexões questões como pertencimento, lembrança, esquecimento, 

silenciamento e transmissão. Diante de tal necessidade, é importante trazer as 

considerações oriundas do campo da memória social para permear este debate. 

A memória se inscreve em um contexto espacial e demarcado na atualidade. 

Recordar é um ato coletivo dos que lembram, o qual se insere em um contexto social e 

relacional e em um tempo que comporta uma construção, onde os indivíduos lembram 

com intensidades distintas e que cada memória individual é um prisma diferente de 

evidenciar a memória coletiva, cuja direção pode ser alterada de acordo com o lugar que 

o indivíduo ocupa em uma específica coletividade e com as relações desta com outras 

coletividades (CANDAU, 2013). Segundo Halbwachs (2004), a lembrança construída 

pelos indivíduos se deve à existência dos quadros sociais da memória; mecanismos que 

ordenam, induzem e até mesmo alteram as lembranças particulares. Através deste meio 

servem-se diferentes memórias coletivas para lembrar, esquecer, enfatizar, esconder, 

construir e destruir o que está próximo ou distante. 

A memória como valor disputado está inserida em um campo de lutas e de 

relações de poder, estabelecendo um contínuo confronto entre lembrança e 

esquecimento, sendo um esforço de intervenção na própria conjuntura, o qual possui 

intencionalidades construtivas, ressaltando assim que a mesma deve ser pensada em seu 

contexto de produção sócio-histórico (MORAES, 2005). Ao contrário do que afirma 

Halbwachs (1990) (2004), Moraes (2005) destaca que o campo da memória social não é 

produtor de relações sociais solidárias, estáveis e imutáveis, sendo um campo de 

disputas de sentidos. 

Concordando com Moraes (2005), nesta pesquisa a memória é entendida como 

um processo, situada não de forma estática, possuidora de uma dinâmica de alternância 

entre a construção e a desconstrução. Com isso, a memória que emergirá do trabalho de 

campo não se caracterizará como um objetivo ou totalidade a ser alcançado, mas algo 

que se percebe sempre de forma fragmentada e inacabada, situando-se dentro dos 

limites estabelecidos entre a lembrança e o esquecimento. Nas sociedades 
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contemporâneas, a multiplicidade de pertencimentos dos indivíduos a grupos sociais 

torna muito mais complexa a construção de uma memória unificada, potencializando 

sua fragmentação. Ao invés de se pensar a memória operacionalmente no passado a 

partir das noções de recuperação ou resgate, aborda-se a mesma a partir dos sentidos de 

criação e recriação, a partir dos novos sentidos produzidos tanto para os indivíduos 

quanto para os coletivos (CANDAU, 2013). 

Por fim, a memória social pode ser observada como possibilidade de produção 

de conhecimento e compartilhamento de saberes, estabelecendo um contraponto aos 

documentos ou uma viabilidade de emergir narrativas ocultadas por estes, sendo uma 

tática para consolidar identidades e expectativas sóciorrelacionais. Em termos 

temporais, a memória social se inscreve como parte fundante e analiticamente 

privilegiada do presente, enfatizando seu empenho em orientar e influenciar as disputas 

de sentidos e as formas de dominação (MORAES, 2005). 

1.1 – Desenho da pesquisa 

No intuito de responder aos objetivos desta pesquisa, cujo resultado derivou de 

uma abordagem metodológica qualitativa, incluindo dados quantitativos, abaixo se 

descrevem e justificam-se os procedimentos adotados na seleção das fontes de pesquisa. 

Inicialmente, apresenta-se o universo sobre o qual se baseará a amostra de grupos e 

indivíduos. 

(i) Agremiações – blocos carnavalescos
11

 e escolas de samba dos últimos grupos de 

acesso. 

(ii) Entidades gestoras – ligas, associações ou federações que reúnem agremiações. 

(iii) Profissionais – Pessoas com atuação no carnaval e inseridas em algum momento 

no ambiente das agremiações. 

 (iv) Ocupantes de cargos públicos – Pessoas com passagens em cargos eletivos e/ou 

funções públicas.  

Antes de, propriamente, descrever e justificar os procedimentos faz-se 

necessário fazer quatro observações, oriundas do trabalho de campo, importantes nos 

desdobramentos das questões metodológicas. 

                                                           
11

 Para esta pesquisa, os blocos carnavalescos do carnaval carioca foram separados em três tipos: blocos 

de rua, blocos de embalo e blocos de enredo. As especificidades de cada tipo serão abordadas no item 

2.3.2.deste trabalho. 
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(i) A consulta aos acervos da FBCERJ e dos blocos de enredo e escolas de samba 

pesquisadas revelou panorama semelhante ao descrito por Brum (2011)
12

 e Natal 

(2014)
13

, isto é, com quantidade limitada de documentos e estado precário de 

conservação dos mesmos. 

(ii) No caso da FBCERJ, os atuais membros do corpo diretor informaram que 

muitos documentos foram perdidos com o passar do tempo e que, nos últimos dez 

anos, parte da documentação fotográfica e sonora da entidade foi inserida no sítio da 

mesma, mantido na internet. Revelou-se que, preocupada com as tarefas cotidianas 

de organizar desfiles e cerimônias comemorativas, de reunir as agremiações filiadas 

e de representá-las perante aos poderes públicos e às demais entidades gestoras de 

desfiles carnavalescos, a FBCERJ relegou a um segundo plano a questão do 

arquivamento de documentos e, em determinado momento histórico, considerou 

importante reunir o que era possível. Segundo estes dirigentes, conforme as 

diretorias se sucederam, muitos dados foram perdidos, pois não se realizaram 

registros sobre os mesmos. Este panorama foi observado em grau semelhante em 

todos os arquivos que consegui acesso das agremiações e entidades gestoras, os 

quais possuem, no máximo, arquivo de fotos e documentos na quadra (sem 

tratamento arquivístico) ou nas residências de componentes
14

 
15

. 

(iii)  Como se adotou nas entrevistas realizadas nas entidades gestoras, escolas de 

samba e blocos de enredo a perspectiva metodológica de constituição de grupos de 

memória (a ser explicitada posteriormente ainda neste subitem), destacam-se as 

                                                           
12

 No trabalho de Brum, ao comentar sobre os arquivos das escolas de samba e dos blocos de enredo da 

região da Cidade Alta, o autor  atesta que ‗O fim dos blocos carnavalescos também implicou na perda de 

seus arquivos referentes, novamente, ressaltando-se que não foi possível comprovar sua existência 

anterior, pois, no caso do Barriga, por exemplo, a presidente honorária Nilza Sabino reunia poucos e 

recentes documentos do bloco, não existindo um acervo próprio‘. (BRUM, 2011, p. 327) 
13

 O trabalho de Natal (2014) discorreu sobre as narrativas acerca das memórias empreendidas por um 

setor administrativo da agremiação (através do departamento cultural) e por um dos integrantes 

fundadores do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba pertencente à principal divisão 

hierárquica. Desta forma, infere-se em um primeiro momento que esta situação é comum, em grau maior 

ou menor, a qualquer escola de samba ou bloco de enredo. Com isso, o fator econômico não poderia ser 

elencado para explicar a incipiente documentação mantida nestas agremiações, tratando-se de um 

problema estrutural destas entidades carnavalescas. 
14

 Em uma das agremiações, recebi do diretor de patrimônio três sacos pretos de 50 litros repletos de 

documentos com a seguinte frase: ―Professor, aqui está a história (nome da agremiação). O antigo 

presidente jogou no lixo e eu peguei para salvar, mas nunca tive tempo de mexer. Estava largado no 

chão, abandonado‖. Ao verificar o conteúdo destes sacos, constatei a presença de dois livros de atas, 

memorandos, prospectos de atividades da agremiação e fotos de desfiles e eventos na quadra. 
15

 Em agremiações e entidades gestoras, seus sites ou páginas em redes sociais como o Facebook e o 

Instagram são utilizados como fonte de acervo sonoro e fotográfico das agremiações. Por exemplo, 

através deles consegui o áudio do primeiro samba do Bloco Cometas do Bispo, cantado à capela por um 

integrante.  
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operações de controle de memória apontadas por Candau (2013), as quais podem ser 

efetuadas pelas lideranças dos grupos pesquisados através de procedimentos como: 

escolha de pessoas que possuem a confiança destas lideranças para serem 

entrevistadas (sendo elas consideradas ―testemunhas autorizadas‖), implementação 

de normas e restrições para acesso aos arquivos e mediação conduzida por 

―historiadores da casa‖ (o qual se estabelece como profissional que se coloca como 

representante do grupo social nos processos de negociação para a condução do 

trabalho do pesquisador). Na pesquisa em questão, a forma de se estabelecer um 

contraponto a este tipo de controle foi a observação participante das reuniões das 

diretorias das agremiações e entidades gestoras (quando permitido), ensaios e 

demais eventos nas quadras ou em logradouros próximos, desfiles, além da 

realização de entrevistas informais, as quais forneceram elementos ao pesquisador 

para que pudesse estabelecer um processo de negociação sobre a montagem destes 

grupos de memória e obtivesse confiança por parte destes coletivos para acessar o 

material documental
16

. 

(iv)  Por último, cabe ressaltar a pronta recepção dos dirigentes e componentes de 

todas as agremiações e da maioria das entidades gestoras pesquisadas, onde eles 

                                                           
16

 Em julho de 2016, antes da reunião plenária iniciar, fui chamado à sala da presidência da FBCERJ para 

falar com o mandatário. Ao chegar no local, ele me recebeu com a seguinte frase: ‗Tenho uma surpresa 

para você‘ e completou com: ‗Você será diretor da Federação‘. Perguntando ao 1º Secretário que cargo 

deveria ocupar, o mesmo sugeriu ser nomeado Diretor Cultural, proposta esta aceita de imediato pelo 

presidente, o qual completou com: ‗Traga uma foto 3x4 para confeccionarmos sua carteira de diretor‘. 

Considerei em um primeiro momento declinar do convite, pois fiquei com receio sobre o 

comprometimento que isto poderia trazer para a pesquisa; afinal estaria a partir daquele momento inserido 

na diretoria da FBCERJ, que agrega os blocos de enredo, objeto de estudo desta tese, e passaria a ser visto 

como um membro interno do grupo, tendo a expectativa de corresponder às funções de ser um mediador 

da entidade gestora com a sociedade, a partir da academia (a qual também representa um marco 

legitimador), aliado às expectativas que poderiam ser cobradas pela forma de conduzir a pesquisa e sobre 

a apresentação dos resultados. Mas, no interior do universo de samba, uma recusa deste tipo é recebida 

com muita estranheza e com um alto grau de indelicadeza do declinante, pois este convite é considerado 

um sinal de prestígio e confiança (GOLDWASSER, 1975) (LEOPOLDI, 2010a) (PAVÃO, 2005). Estes 

autores destacam a forte hierarquização nas agremiações, de acordo com papéis e funções desempenhadas 

(e, por analogia, também encontrada em determinadas entidades gestoras, como a FBCERJ). As estruturas 

das agremiações e entidades gestoras são marcadas pelas relações pessoais baseadas na confiança. Com 

isso, recorrendo às ideias de DaMatta (1997), fui deslocado do mundo dos ―indivíduos‖ para o mundo das 

―pessoas‖. Desta forma, um convite de tal magnitude representou que a diretoria da FBCERJ 

considerava-me como alguém de confiança, após mais de dois anos de trabalho de campo lá 

desenvolvido. Ao final do trabalho de campo, mesmo não desaparecendo as tentativas de operações de 

controle da memória, considerei esta inserção benéfica para a pesquisa, pois minha presença foi assumida 

com mais naturalidade pelas agremiações e demais entidades gestoras, facilitando o contato com elas, a 

participação em reuniões e consultas aos acervos. 



 
 

25 
 

enfatizaram o valor de suas organizações no carnaval carioca e suas contribuições 

individuais e coletivas. Desta forma, acreditam que poderão mostrar e provar a 

importância destas contribuições na configuração do campo do carnaval carioca, 

através do reconhecimento dado por uma pesquisa acadêmica, situação esta 

vivenciada por outros investigadores em seus trabalhos de campo, onde se pode citar 

o exemplo relatado por Kuschnir (2003). Esta constatação encontra paralelo com o 

trabalho de Bosi (1994), a qual verifica que há um desejo de atenção e de 

pertencimento a um grupo social no ato de recordar e que não somente a 

socialização possibilita o exercício de recordar, mas o inverso também é possível. 

Com isto, amplia-se o entendimento de Halbwachs (1990), que compreende a 

memória coletiva constituída pelos processos comunicativos dentro de um grupo 

social na partilha de posicionamentos que orientará as recordações oriundas das 

memórias individuais de cada pessoa. Aqui também se põe um desafio ao 

pesquisador, o qual é ser identificado como alguém que publicizará a fala de 

agremiações carnavalescas pouco reconhecidas no imaginário do carnaval carioca, 

por não desfilarem no Sambódromo. Neste caso, diferentemente da perspectiva 

apontada por Spivak (2015), o subalterno fala, mas sua expressão apenas ressoa em 

seus próprios pares subalternos, dificilmente ultrapassando esta barreira, 

necessitando então de um momento que possibilite a emersão desta fala. 

Como fonte inicial de consulta de dados, optou-se pelas matérias jornalísticas, as 

quais possibilitaram inicialmente a verificação da ocorrência de termos que permitem 

uma constatação primária sobre a existência e penetração da cobertura sobre o carnaval 

dos blocos carnavalescos. Esta ação estabeleceu uma base primária de dados adotada na 

configuração dos processos de construção identitária e de negociação empreendidos 

pelos blocos carnavalescos para a constituição de uma entidade representativa e gestora 

de seus desfiles, além dos aspectos que gravitaram em torno das crises de 

representatividade da FBCERJ. Esta consulta foi promovida nas bases de dados 

mantidas pela Biblioteca Nacional, através da Hemeroteca Digital, e pelo jornal O 

Globo. Atualmente, ambos contam com acervos digitalizados e busca por palavras-

chaves e expressões exatas através de algoritmos de reconhecimento ótico de caracteres, 

os quais possuem taxas de erros de resposta na faixa de 1% (EIKIVIL, 1993). Desta 

forma, por exemplo, um quadro inicial sobre a dinâmica dos blocos de enredo em 
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termos organizativos e identitários pôde ser estabelecido, o qual orientou a consulta às 

demais fontes de pesquisa
17

.  

A parte documental colhida envolveu a pesquisa nos arquivos da FBCERJ, 

blocos de enredo e escolas de samba relacionadas na amostra. Cabe ressaltar que 

documentos das agremiações e entidades gestoras listadas na frase anterior podem ser 

encontrados nas residências de atuais e antigos componentes ou membros das diretorias 

das mesmas, corroborando o descrito no trabalho de Natal (2014). Aqui, cabe um 

destaque sobre a utilização de imagens na pesquisa. Ressalta-se que, concordando com 

Andrade (2002), as imagens não serão tratadas como frutos do uso de técnicas de 

produção que integram objetividade e neutralidade. Este escopo será ampliado para que 

as imagens sejam analisadas como forma de pensamento visual e expressão autônoma. 

Devido à baixa resolução das fotografias nos jornais digitalizados, as imagens utilizadas 

ao longo do texto são em sua maioria oriundas dos arquivos pessoais e institucionais. 

Outra fonte documental foi o memorial sobre o carnaval carioca publicado por RIOTUR 

(1991), o qual permitiu consultar a relação de locais de desfiles, os enredos 

apresentados, os resultados dos concursos e os endereços à época das sedes dos blocos 

de enredo e escolas de samba. 

Também foi promovida a observação participante sistemática das plenárias da 

FBCERJ (ocorridas mensalmente). Nestas reuniões, além de informes e discussões 

sobre os processos de negociação e conflito com a RIOTUR e outras entidades gestoras 

de desfiles de carnaval, havia também o debate interno sobre os caminhos a serem 

trilhados pela FBCERJ e pelos blocos de enredo a ela filiados e a partilha das 

dificuldades vivenciadas por estas agremiações em manter suas atividades durante o ano 

e para a montagem do desfile. Também, e não menos importante, era um momento de 

estar com os representantes dos blocos de enredo e da diretoria da FBCERJ, onde 

valiosas contribuições surgiram a partir de entrevistas informais. 

                                                           
17 As tabelas montadas com o número de recorrências a serem apresentadas neste trabalho não visaram 

promover uma análise quantitativa destas aparições, mas tão somente permitir uma leitura qualitativa 

sobre o grau de destaque e de importância dada pelos jornais na cobertura do carnaval do Rio de Janeiro 

aos blocos carnavalescos (e seus tipos) e suas entidades gestoras. Por exemplo, podem ser encontradas 

matérias sobre os blocos carnavalescos, blocos de enredo, blocos de embalo ou blocos de rua referentes 

ao carnaval de outras cidades do Estado do Rio de Janeiro ou de outras unidades federativas, quando há a 

inclusão de editoriais (por exemplo, como o de Brasília, no caso do Jornal do Brasil) na edição circulante 

no Município do Rio de Janeiro. Além disso, em uma mesma matéria pode ocorrer a incidência do mesmo 

termo duas ou mais vezes. 
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A observação participante estendeu-se aos desfiles realizados durante o período 

de carnaval, desde o preparo dos mesmos até sua apresentação, e aos eventos 

promovidos pelos blocos de enredo
18

. No caso dos desfiles, será possível observar a 

estrutura atual que norteia os padrões visuais e musicais dos desfiles dos blocos de 

enredo e as relações estabelecidas entre os desfilantes, as agremiações e o público 

espectador, as quais supõem-se edificarem-se em marcos diferentes daqueles 

estabelecidos nos desfiles das escolas de samba. 

Com relação à observação participante, por fim, destacam-se os eventos dos 

blocos de enredo e escolas de samba da amostra, geralmente realizados em suas quadras 

ou nas ruas da localidade, espaços socialmente construídos onde os integrantes se 

reúnem para ensaiar, prepararem-se para o carnaval e realizarem atividades de 

entretenimento que reforçam os laços sociais estabelecidos a partir deste lugar. Além do 

momento específico do desfile, nas quadras, os componentes destas agremiações 

buscam estabelecer outro espaço para afirmar sua existência cultural. 

As entrevistas semiestruturadas foram feitas a partir de duas abordagens, sendo a 

primeira focada em grupos de memórias nas agremiações e entidades gestoras e a 

segunda a partir de entrevistas individuais com profissionais e ocupantes de cargos 

públicos. As entrevistas foram realizadas durante o ano de 2017 em diversos locais. 

Com relação às agremiações e entidades gestoras, as entrevistas foram realizadas nas 

sedes ou quadras das mesmas. No caso da não existência deste local físico, as 

entrevistas foram promovidas em bares próximos às residências dos participantes. No 

caso das entrevistas com profissionais e ocupantes de cargos públicos, fui recebido em 

residências ou locais de trabalho, ocorrendo também o agendamento em bar próximo à 

residência do participante.  

Compreendendo o caráter das interações entre os indivíduos em um determinado 

grupo e seus processos comunicativos como orientadores das recordações, destacado 

por Halbwachs (1990), e considerando os aspectos relativos ao esquecimento e ao 

silêncio, formaram-se grupos de memória compostos por duas, três pessoas ou mais, 

construídos geralmente a partir de negociações estabelecidas entre o pesquisador e os 

membros dos corpos dirigentes das agremiações e entidades gestoras pesquisadas. 
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 Incluem-se nesta observação os desfiles de blocos de embalo e de blocos de rua, sem o esmiuçamento 

da preparação destas apresentações. 
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Estes grupos de memória foram estruturados para a realização das entrevistas 

considerando a perspectiva de Halbwacks (1990), entendendo-os como grupos de 

partilha, sem objetivar uma ação efetiva de intervenção social, mas sim por se 

caracterizar por partilhar experiências em comum, constituindo assim um tipo de ação 

comunicativa
19

. 

As entrevistas feitas com os grupos de memória dos blocos de enredo e escolas 

de samba e dos dirigentes da FBCERJ objetivaram tratar de questões relativas aos 

históricos das agremiações e da entidade e suas participações no universo do carnaval, 

as forças sociais que as mobilizam e como elas configuraram e estruturaram as redes de 

apoio às atividades e se as mesmas foram mantidas ou desmobilizadas. No caso destes 

grupos de memória, na realidade, em alguns casos por conta da idade da agremiação, 

houve a composição de duas ordens. A primeira estabelecida com os integrantes mais 

antigos e outra com integrantes com menos tempo de atuação. Este procedimento deve-

se ao fato de possibilitar uma análise diacrônica, contemplando a sucessão dos 

acontecimentos e entrando no universo das cronologias e dos processos. 

A entrevista com o grupo de memória formado por pessoas que atuaram na 

Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro (AESCRJ) colaborou na 

compreensão da arena de disputas pela primazia dos festejos carnavalescos na cidade. 

Foi através deste embate que os blocos de enredo deixaram de desfilar na principal pista 

de desfile do carnaval carioca e tiveram os valores da subvenção reduzidos. Além disto, 

as três crises de representatividade da FBCERJ tiveram grande contribuição da 

AESCRJ, que se utilizou em todos os casos da filiação de diversos blocos de enredo 

como tática de solução de problemas internos.  

As entrevistas com os grupos de memória formados nas entidades gestoras dos 

desfiles dos blocos de rua permitiram delinear o grau de conflito na ocupação do espaço 

público e a primazia da enunciação do discurso de renascimento do carnaval de rua da 

cidade. Dentre estas entidades, selecionou-se a Associação Independente dos Blocos de 

Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade de São Sebastião do Rio 

de Janeiro (Sebastiana) e a Desliga dos Blocos, cujos posicionamentos sobre a relação 
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 Cabe ressaltar que, em momentos durante as entrevistas nas agremiações e entidades gestoras, os 

participantes enunciaram a importância daquele instante e que o mesmo pudesse inspirar os membros a 

constituírem grupos de memória no sentido de subsidiar a atuação das agremiações e entidades gestoras 

no campo do carnaval carioca.   
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com a RIOTUR com finalidade à ocupação das ruas durante o carnaval são 

diametralmente opostos (FRYDBERG, 2014).  

As entrevistas individuais com profissionais visaram possibilitar emergir 

discursos construídos a partir de pessoas que circulam ou circularam por agremiações e 

entidades gestoras, além de órgãos da administração municipal. Trata-se de atores 

inseridos no campo do carnaval carioca e que trazem uma perspectiva diferente daquela 

constatada nas agremiações e entidades gestoras pelo fato de não se fixarem em uma 

delas especificamente. Esta circularidade permitiu identificar e trazer para a pesquisa 

uma construção narrativa diferente das representações sociais enunciadas pelos grupos 

anteriormente relacionados (KUSCHNIR, 2003). 

Por fim, as entrevistas individuais com ocupantes de cargos públicos foram 

consideradas no desenho desta pesquisa, pois Diniz (1982) e Zaluar (1985) os 

identificam como elo importante entre o poder público e as agremiações e entidades 

gestoras dentro do campo do carnaval carioca. 

1.2 – Conjuntos de agremiações pesquisadas 

Ao observar o espaço amostral das agremiações, cinco conjuntos foram 

estabelecidos para esta pesquisa; e, para cada uma destes, duas ou três agremiações 

foram escolhidas para sua composição. 

(i) Blocos carnavalescos já existentes no período temporal de constituição da 

FBCERJ e que permanecem com este estatuto.  

(ii) Blocos de enredo que já se manifestaram abertamente em se transformar em 

escolas de samba.  

(iii) Escolas de samba que já foram blocos de enredo. 

(iv)  Agremiações no estado liminar entre ser uma escola de samba ou um bloco 

de enredo, também resultante da terceira crise de representatividade da 

FBCERJ. 

(v) Escolas de samba fundadas nos últimos anos, durante a terceira crise de 

representatividade da FBCERJ, e que optaram em ter este estatuto sem terem 

sido blocos de enredo. 
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Para o primeiro conjunto, foram escolhidos o Grêmio Recreativo Bloco 

Carnavalesco (G.R.B.C.) do Barriga, G.R.B.C. Cometas do Bispo e o Grêmio 

Recreativo (G.R.) Cacique de Ramos.  

O G.R.B.C. do Barriga iniciou suas atividades em 1944 e pertence ao rol das 

agremiações fundadoras da FBCERJ, permanecendo nesta entidade desde então, nunca 

tendo se transformado em escola de samba. Atualmente, encontra-se no Grupo 1, tendo 

sido o campeão do Grupo 2 em 2015 e do Grupo 1 em 2017. 

O G.R.B.C. Cometas do Bispo foi fundado em 1962, atualmente pertencente ao 

Grupo 2, sendo seu último título relativo ao campeonato de 2016 do Grupo 3 da 

FBCERJ. Assim como o Bloco do Barriga, foi fundador e sempre se manteve filiado à 

FBCERJ, com mobilidade de posicionamento nas divisões hierárquicas da entidade. 

O G.R. Cacique de Ramos foi fundado em 1961, sendo atualmente o bloco de 

embalo mais conhecido e estruturado do carnaval carioca, rivalizando durante muito 

tempo com os blocos Bafo da Onça e Boêmios de Irajá. Seus desfiles ocorrem no 

domingo, na segunda-feira e na terça-feira de carnaval, sempre na pista preparada pela 

RIOTUR na região central da cidade. 

Para o segundo conjunto, foram escolhidos o G.R.B.C. Flor da Primavera e o 

G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio.  

O G.R.B.C. Flor da Primavera foi fundado em 1977, mas somente passou a 

desfilar como bloco de enredo na FBCERJ a partir de 2000, quando experimentou 

ascensão rápida e integra o Grupo 1 desde 2002 (com exceção de 2005, quando desfilou 

no Grupo 2). Atualmente, encontra-se no Grupo 1, onde foi campeã em 2015, tendo 

manifestado o desejo de se transformar em escola de samba.  

O G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio iniciou suas atividades em 2009 e desfila como 

bloco de enredo a partir de 2011. No ano de 2015, esta agremiação pleiteou vaga na 

Série E da AESCRJ, tendo posteriormente desistido e permanecendo como bloco de 

enredo. Em 2016, desfilou pela primeira vez no Grupo 1, após o vice-campeonato do 

Grupo 2 da FBCERJ em 2015, tendo sido rebaixado de divisão hierárquica após o 

desfile de 2017. 

Para o terceiro conjunto, foram escolhidos o Grêmio Recreativo Escola de 

Samba (G.R.E.S.) Boca de Siri e o G.R.E.S. Arame de Ricardo.  
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O G.R.E.S. Boca de Siri foi fundado em 1979, desfilando como bloco de enredo 

a partir de 2004 e alçado à condição de escola de samba em 2012 após vencer cinco 

vezes, de forma consecutiva, o Grupo 1 da FBCERJ, entre 2007 e 2011. Atualmente, 

encontra-se na Série C.  

O G.R.E.S. Arame de Ricardo foi fundado em 1956, desfilando como bloco de 

enredo a partir de 1977 e passando à condição de escola de samba em 1995, no esteio da 

segunda crise de representatividade da FBCERJ. Atualmente, encontra-se na Série B. 

Para o quarto conjunto, foram escolhidos o Clube Carnavalesco (C.C.) Canários 

das Laranjeiras e o G.R.E.S. Unidos do Cabral.  

O C.C. Canários das Laranjeiras foi fundado em 1949, tendo sido fundador da 

FBCERJ. Como bloco de enredo, foi um dos principais a se apresentar nos desfiles 

organizados pela FBCERJ nas décadas de 1970 e 1980, incluindo a conquista de 10 

(dez) títulos no Grupo 1 e nunca ter sido rebaixado de divisão hierárquica nesta época. 

Em 1988, tornou-se escola de samba após a primeira crise de representatividade da 

FBCERJ. A agremiação em questão chegou a desfilar na Série A (1994 e 1995), mas 

posteriormente experimentou rebaixamentos mesclados à permanência na divisão 

inferior até ser suspensa para o carnaval de 2009 por ter obtido a última colocação na 

Série E no ano anterior. Em seu retorno no ano posterior, não obtém sucesso e, a partir 

de 2011, passou a experimentar rebaixamentos consecutivos, incluindo seu retorno à 

condição de bloco de enredo. Atualmente, encontra-se no Grupo 2 da FBCERJ, optando 

por não retornar a ser escola de samba em 2015 com a abertura da Série E da AESCRJ a 

qualquer agremiação, no esteio da terceira crise de representatividade da FBCERJ. 

O G.R.E.S. Unidos do Cabral foi fundado em 1953, também tendo se filiado a 

FBCERJ no segundo ano de existência desta. Nas décadas seguintes, frequentou as 

principais divisões hierárquicas da FBCERJ, quando paralisou suas atividades após o 

carnaval de 1991. Em 1995, houve uma tentativa de retorno como bloco de empolgação, 

mas voltou a paralisar as atividades carnavalescas após o primeiro desfile. Em 1998, 

retorna como escola de samba, contando com a tática de filiações de novas agremiações 

empregada pela AESCRJ. O Unidos do Cabral sequer chegou à Série A, permanecendo 

nas divisões hierárquicas das escolas de samba dos últimos grupos de acesso. Por força 

do regulamento outrora em vigor, acabou sendo obrigada a retornar à condição de bloco 

de enredo a partir do carnaval de 2013. Neste retorno à FBCERJ, a agremiação sofreu 

rebaixamentos consecutivos e, em 2015, ao invés de desfilar no Grupo 3 da FBCERJ, 
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solicitou reingresso na AESCRJ para se apresentar na Série E. Atualmente, encontra-se 

suspensa pela LIESB, devido ao fato de ter ficado nas últimas colocações no desfile de 

2017. 

Por fim, compõe o quinto conjunto o G.R.E.S. Embalo Carioca e o G.R.E.S. 

Feitiço do Rio
20

.  

O G.R.E.S. Embalo Carioca foi fundado em 2001 como bloco de embalo e com 

este estatuto permaneceu até 2015. Em 2016, filiou-se à ACSN e desfilou pela primeira 

vez como escola de samba, na Série E. Atualmente, encontra-se suspensa pela LIESB, 

devido ao fato de ter ficado nas últimas colocações no desfile de 2017. 

O G.R.E.S. Feitiço do Rio foi fundado em 2016 como escola de samba, sem ter 

sido bloco ou qualquer outro tipo de agremiação ou manifestação carnavalesca em 

qualquer momento anterior, desfilando pela primeira vez em 2017 na Série E. 

                                                           
20

 A escolha inicial foi o G.R.E.S. Acadêmicos de Madureira, fundado em 2013 como bloco de enredo, 

ocupando vaga anteriormente pertencente à agremiação G.R.B.C. Infantes da Piedade. No carnaval de 

2014, deveria desfilar no Grupo 2 da FBCERJ. Entretanto, a agremiação não se apresentou, sendo 

rebaixada para o Grupo 3 da FBCERJ. Porém, por conta da AESCRJ abrir inscrições para a Série E, 

alterou seu estatuto para escola de samba e passou a participar desta divisão hierárquica. Porém, após 

sucessivas ligações telefônicas para seu presidente e depois do mesmo desmarcar três vezes um primeiro 

encontro para a explanação dos propósitos da pesquisa, inferi que o referido dirigente não desejava 

participar com a agremiação que preside desta pesquisa. No dia do desfile da Série E, no carnaval de 

2017, faltando uma hora para o início do desfile da agremiação, conversei com o diretor jurídico do 

G.R.E.S. Feitiço do Rio, o qual prontamente me atendeu e intermediou o contato com o restante do corpo 

dirigente. Diante do exposto, revelou-se um caminho de constituição de uma escola de samba ainda não 

constatado e contemplado no desenho da pesquisa até aquele momento. 
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2 – O CAMPO DO CARNAVAL CARIOCA 

Este capítulo é dedicado ao estabelecimento e à compreensão do campo do 

carnaval carioca, seus atores e objetos inseridos no mesmo, no intuito de posteriormente 

melhor estabelecer as potencialidades de posicionamento e movimentação das 

agremiações e entidades gestoras pesquisadas.  

Concordando com Cavalcanti (1999b), estabelecem-se dois polos para a leitura 

em questão. O primeiro é a partir de uma análise antropológica, focando a dimensão 

ritual do carnaval e de seus desfiles e o segundo a partir de análises histórico-

sociológicas. Segundo a autora, estes dois polos podem ser complementares, 

entendendo que em processos rituais e simbólicos há uma relação entre estrutura e 

história. Compreender o desfile de uma agremiação carnavalesca como ritual representa 

levar em consideração os laços sociais estabelecidos para sua confecção, justificando 

desta forma os polos em questão.  

Cabe destacar que, nesta pesquisa, somou-se ao segundo polo o componente 

geográfico, entendendo o carnaval também a partir de um enfoque espacial, 

configurando lugares carnavalescos (FERREIRA, 2005). Sobre o espaço, Gupta e 

Ferguson (2000) alertam que o mesmo não é uma entidade neutra e nele se inscrevem a 

diferença cultural, a memória e a organização social. Desta forma, o espaço é um 

princípio organizador central, não sendo somente local de interação, mas símbolo de 

uma ou mais identidades, podendo também se tornar ponto de referência onde se travam 

os conflitos entre lembrança e esquecimento. 

Dentro do universo das festas, as quais o carnaval está incluído, o espaço onde 

ela ocorre e a disputa por sua ocupação auxilia na conformação da memória coletiva, 

pois a cerimonialização possui sentido quando suportada pelo lugar onde a mesma 

ocorre. Uma das formas de legitimação da festa e do grupo que a detém está na 

conformação de uma memória que considera um processo de transmissão contínua, 

desconsiderando os hiatos temporais e seus mecanismos de transformações e 

esquecimentos. 

A produção de lugares carnavalescos revela a festa como um processo de 

disputas multiplamente presente na série de relações que conectam os atores inseridos 

neste espaço em instâncias e escalas diferentes (FERREIRA, 2005). Configurar um 

lugar carnavalesco representa definir as formas de uso e quem será incluído ou excluído 
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daquele espaço. Além disso, Ferreira (2005) destaca que há também as relações com os 

diversos objetos que compõem a festa e influenciam o evento como um todo e que as 

modificações pelas quais passaram as manifestações carnavalescas estão associadas aos 

diferentes locais por onde desfilaram ao longo dos anos, associando a produção de 

lugares carnavalescos com a organização e o desenvolvimento da festa. 

Abordar o carnaval carioca como um campo, segundo a abordagem de Bourdieu 

(1990) é entende-lo como um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e 

regras específicas, ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço 

social mais amplo. É um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam 

manter ou alcançar determinadas posições. Essas posições são obtidas pela disputa de 

capitais específicos, valorizados de acordo com as características de cada campo. Os 

capitais são possuídos em maior ou menor grau pelos agentes que compõem os campos, 

diferenças essas responsáveis pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam. 

Pensar a partir do conceito de campo é pensar de forma relacional, concebendo o 

fenômeno em constante relação e movimento. 

Para que um determinado campo se configure é necessário que se definam 

objetos de disputas e agentes prontos para este embate, dotadas de habitus que 

impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes da contenda, dos 

objetos de disputas (BOURDIEU, 2003). O habitus é definido pelo autor como um 

conjunto de disposições ativas que constituem a incorporação das estruturas sociais. 

Mais uma vez, considerando uma forma relacional, o habitus traduz um movimento 

duplo de interiorização e exteriorização, estando na base das distinções verificadas no 

amplo espectro das práticas sociais, buscando evidenciar os constrangimentos 

estruturais sobre a ação dos agentes, bem como suas capacidades criadoras e ativas. O 

habitus é um princípio gerador porque é um sistema socialmente disponível de 

esquemas de pensamento, de percepção e apreciação, sendo então produto e condição da 

posição social ocupada pelo agente, a qual sinaliza as possibilidades de tomadas de 

posição, edificadas a partir dos conceitos de estratégias e táticas (CERTEAU, 2009).  

As estratégias correspondem a um cálculo de relação de forças empreendido por 

um agente detentor de algum tipo de poder, o qual postula um lugar próprio, a partir do 

qual estabelece como base para atuar no campo. As táticas referem-se às ações 

calculadas determinadas pela ausência de um lugar próprio, atuando nas frestas 

existentes do projeto totalizador do adversário (CERTEAU, 2009). 
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A premissa aqui assumida é a de estruturar o campo do carnaval carioca como 

mais um lugar de luta configurado socialmente onde se contesta ou reproduz a 

hegemonia (BEVERLEY, 1999). Neste processo, conforme Guha (1997), duas formas 

de subordinação são exequíveis. A primeira é baseada no quadro jurídico legal 

estabelecido pelo poder hegemônico e a segunda através dos significados simbólicos. 

No exercício de dominação, não se consomem e nem se destroem as classes subalternas. 

Afinal, sem elas não haveria relações de poder e dominação. Este interstício favorece a 

construção de identidade dos subalternos e, consequentemente, possibilidades de 

resistência. Com isto, haverá sempre uma relação entre dominação e resistência 

permeada pela negociação. Entretanto, neste ponto, identificam-se dois caminhos para a 

análise desta relação entre dominação e resistência.  

No primeiro caso, Guha (1997) ao estabelecer uma definição do subalterno, não 

estipula condições de contorno fechadas, considerando toda e qualquer forma de 

subordinação por conta da classe, gênero, idade ou outra qualquer, caracterizando-o 

como o ser a quem é negado algo e sem possibilidade de auto representação, fora do 

poder da estrutura hegemônica. Somando-se a estas considerações, Spivak (2004) 

entende o termo subalterno representativo dos que não conseguem lugar no contexto 

capitalista globalizante e sem direito de voz. Seguindo este viés de análise, a autora 

identifica que a condição de subalternidade é a condição do silêncio e que o subalterno 

carece necessariamente construir ou delegar uma representação, limitando as 

possibilidades de resistência. A questão que a autora coloca e que se ombreia com a 

posição assumida por Bourdieu (2004) é referente às possibilidades de subjetivação 

autônoma do subalterno para que esta representação não sofra uma operação de 

tradução através do discurso hegemônico internalizado por quem pretende praticar 

qualquer ato de resistência em nome do subalterno. Para a autora, este mesmo agente 

pode atuar contra a subalternidade, potencializando espaços em que a fala do subalterno 

possa ser promovida e ouvida. 

Outro caminho é apontado por Storey (2015) e Zubieta (2004), os quais 

postulam que a hegemonia é uma forma de diálogo que, de uma forma ou outra, 

promove espaços para a manifestação dos subalternos ser considerada. Esta abordagem 

entende o subalterno como parte atuante do poder hegemônico, com grau de influência 

menor, porém existente, não sendo somente uma resistência passiva. Com isto, em 

relação ao exposto no parágrafo anterior, trata-se de uma abordagem mais dinâmica, 
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possibilitando de forma mais explícita entender que as transformações das 

manifestações carnavalescas ao longo do tempo não são apenas decididas pela classe 

dominante.  

A configuração do campo do carnaval carioca evidencia que os processos de 

inversão e neutralização caminham ao lado das especificidades dos diferentes carnavais 

no tempo e no espaço histórico e social. Desta forma, sustentado no princípio de que o 

desfile é a atividade fim das agremiações e baseado nas perspectivas ritualística e sócio-

organizacional do carnaval, tendo como norte a proposta de Cavalcanti (1999b), a 

configuração deste campo tem como base três princípios. 

Em primeiro lugar, destaca-se a dimensão agonística, inicialmente aplicada ao 

desfile, entendendo o mesmo como um ritual que tem a cidade como palco. Além da 

dimensão do espetáculo, o ritual representativo do desfile também apresenta um caráter 

competitivo, onde as agremiações rivalizam entre si com o objetivo de ser a primeira 

colocada após a apuração das notas dos jurados e controlam esta disputa através de 

regras determinadas por consenso
21

. Mesmo em desfiles que negam esta dimensão, 

alegando possuir caráter amistoso, ela deve ser considerada, pois não somente pode se 

inscrever internamente ao desfile, mas reflete-se também externamente, pois há as 

disputas pela primazia no carnaval carioca, através dos embates (velados ou não) que 

visam à obtenção de recursos públicos (ou aumento deles) para a consecução de seus 

desfiles, à ocupação das pistas de desfile situadas nas regiões da cidade com maior 

diversidade de fluxo de pessoas e ao grau de participação no capital simbólico cultural 

da cidade expresso no carnaval. 

Em segundo lugar, há a elaboração de uma estética visual e musical próprias. No 

caso dos desfiles em caráter de competição, a partir do enredo, articulador expressivo 

básico, o qual é transmitido através do samba-enredo, fantasias e alegorias, mediando 

uma tensão entre as dimensões visuais e musicais, em conjunto com a evolução dos 

desfilantes que seguem em sentido único conformam as dimensões espetacular e festiva 
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 No anexo A.1, apresenta-se a listagem das agremiações escolhidas com: enredos, grupo ao qual 

pertencia na divisão hierárquica e colocações obtidas. As classificações alcançadas pelas agremiações 

refletem em certo grau o retrato sócio-organizacional daquele momento. Por exemplo, rebaixamentos 

consecutivos representam que a agremiação passou por um momento conturbado em sua existência, 

sendo provocado por fatores como: falta de recursos financeiros e/ou de humanos para preparar o desfile 

ou problemas administrativos, os quais acabam incentivando muitas pessoas a abandonarem (mesmo que 

em tempo limitado). 
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dos desfiles
22

. Apesar desta estética aparentemente manifestar somente as questões mais 

externas de uma agremiação, na realidade é também reveladora sobre o que torna a festa 

possível e aqueles que a constroem e/ou participam como agentes. 

Em terceiro lugar, tem-se o engendramento de importantes processos urbanos, os 

quais encontram nos desfiles um canal de expressão e mediação: (i) a expansão da 

cidade rumo aos subúrbios e às periferias; (ii) a expansão das camadas médias e 

populares; (iii) a crescente ocupação da rua como forma de manifestação cultural e de se 

pensar a cidade; (iv) a construção de redes de apoio, as quais encontram suporte em 

órgãos do poder público, em associação com pessoas com passagens em cargos eletivos 

e/ou funções públicas (sendo estas baseadas na gramática política do clientelismo) ou 

através de algum tipo de mecenato, sendo o mais expressivo aquele oriundo dos 

patronos do jogo do bicho.  

2.1 – Perspectiva ritual 

Em linhas gerais, a análise dos rituais bifurca-se em duas direções. A primeira 

possui um caráter de investigação sobre fenômenos não rotineiros e específicos, 

comumente de cunho religioso, e que tem como função o reforço das normas e a 

configuração de conflitos que caminharão sempre para a reconstrução da coesão social. 

A segunda direção mantém o reconhecimento do fenômeno como não rotineiro e 

específico, mas amplia o entendimento e considera que os rituais permitem a apreensão 

de processos de construções de identidades, incluindo a natureza dinâmica e tensa da 

experiência social. Um ritual observado em determinado lugar pode não ter o mesmo 

significado em outro, pois cada coletividade interfere na prática ritual, cuja 

compreensão deve ser apreendida etnograficamente (CAVALCANTI, 2014) 

(PEIRANO, 2001). 

Nesta pesquisa, assumindo a segunda direção posta no parágrafo anterior, adota-

se a noção de ritual como ‗esses agregados de condutas e ações simbólicas que, sempre 

feitos e refeitos no curso do tempo, permeiam a experiência social, conferindo-lhes 

graça, intensidade e ritmo próprio‘ (CAVALCANTI, 2014, p. 10). Os rituais concedem 

autoridade e legitimidade quando estruturam e organizam as posições de indivíduos, os 
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 Cabe destacar que esta dinâmica não é exclusiva dos desfiles em caráter de competição. Existem 

agremiações que se apresentam em dimensão amistosa, mas que adotam esta estruturação de desfile, com 

todos ou partes dos elementos descritos.  
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valores morais e as visões de mundo. Os rituais remetem ao ato de transpor fronteiras, 

seja entre lugares ou entre fases da vida social.  

Concordando com DaMatta (1973), o carnaval é um ritual, pois rompe com a 

experiência cotidiana e aponta para elementos importantes da ordem social, mediado 

pelas ideias de encontro e comunhão. Como ritual, DaMatta (1973) entende o carnaval 

como um rito de calendário, isto é, um ritual de passagem de grupos sociais, referindo-

se não somente a uma mudança de posição na estrutura social e de comportamentos 

permitidos, mas associando à forma com a qual a sociedade em questão organiza seu 

tempo, compreendendo o mesmo como forma de coordenar eventos e relacionamentos. 

Como rito de calendário, para o autor, o carnaval possui um período demarcado de 

ocorrência onde posições sociais e padrões comportamentais cotidianos são 

neutralizados e invertidos. 

Desta forma, não será adotado nesta pesquisa o discurso de igualdade e inversão 

presente, por exemplo, em Baktin (2009), pois o mesmo é uma construção que no 

carnaval não se verifica socialmente de forma plena, já que neste período o que se 

inverte e neutraliza é dependente dos sentidos variáveis que estão sendo negociados por 

cada pessoa e grupo social na constituição do que é carnaval, não se comportando de 

forma monolítica para todos (FERREIRA, F., 2012). Entretanto, cabe destacar que, 

segundo Baktin (2009), para a carnavalização é imprescindível a ambivalência 

estrutural das representações, que se afasta de uma formatação acabada. Este princípio é 

adotado por DaMatta (1973) ao incorporar a noção de liminaridade no estabelecimento 

de personagens característicos, tipificando o malandro nas margens da estrutura social, 

o qual expressa uma marginalidade social. 

Importante destacar que DaMatta (1973) relativiza as operações de neutralização 

e inversão operadas pelo carnaval como um ritual. Para o autor, estas operações no 

carnaval embasam-se na confiança na ordem e em seu restabelecimento, lembrando que 

se busca ritualmente desfazer as separações de classe. Desta forma, o carnaval 

dramatiza e acomoda princípios contraditórios de valores hierárquicos e igualitários, 

sendo que os primeiros irrompem quando a igualdade carnavalesca tenta avançar além 

das fronteiras previamente estabelecidas, permitindo aos subalternos serem 

simultaneamente considerados e explorados. Ferreira (2005) prolonga o entendimento 

do carnaval para além da operação de inversão, compreendendo o mesmo como um 
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jogo que ocorre em um tempo suspenso onde se articulam uma face ancorada no real e 

outra no imaginário. 

Especificamente tratando dos desfiles das escolas de samba
23

, DaMatta (1997) 

particulariza este ritual dentro de todo rito que representa o carnaval. Para o autor, estes 

desfiles são arenas de encontro, cujas possibilidades de confronto entre as classes 

sociais são potencializadas, buscando equacionamentos estabelecidos através dos 

mecanismos de neutralização e inversão por meio da ostentação e da organização dos 

segmentos subalternos, onde a hierarquização social sofre uma operação de tradução 

para representar uma linguagem competitiva.
24

. 

Ampliando o espectro da perspectiva ritualística, Connerton (1999) alerta para a 

importância da transmissão da memória através das performances rituais, as quais nesta 

pesquisa consideram-se que acontecem não somente no desfile, mas, como bem 

apontam Cavalcanti (2006), Goldwasser (1975) e Leopoldi (2010a), também nas 

atividades que transcorrem durante todo o ano. Este elemento não pode ser 

desconsiderado, mesmo se focarmos somente as práticas administrativas das entidades 

gestoras das agremiações carnavalescas, pois elas contêm uma série de prescrições 

tácitas para atuar no interior da arena de disputas pela primazia dos festejos 

carnavalescos. 

Por fim, são importantes as considerações de Leopoldi (2010a), o qual não 

estabelece uma dualidade entre estrutura e communitas, conforme posto por Turner 

(2013), identificando nos desfiles um princípio estruturante, o qual aponta para a análise 

do carnaval também a partir de uma perspectiva sócio-organizacional, em conjunto com 

a perspectiva ritual. 

2.2 – Perspectiva sócio-organizacional 

Os formatos dos desfiles das agremiações carnavalescos são tidos por Queiroz 

(1992) como algo familiar, pois procissões e paradas eram comuns no Brasil desde o 

início da colonização portuguesa. DaMatta (1997) estabelece as procissões, as paradas e 
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 E, pela hipótese que se adota nesta pesquisa, podendo ser ampliada no intuito de incluir os blocos de 

enredo. 
24

 Cabe uma ressalva de que o discurso de igualdade e inversão presente em Baktin (2009) é validado por 

autores como Leopoldi (2010b) e Sapia e Estevão (2012) para os blocos de rua, os quais consideram que 

estas manifestações se estabelecem hoje como contraponto às escolas de samba com relação às redes 

empreendidas para a consecução de seus desfiles, por recusar a linguagem competitiva (enunciando um 

discurso ―purificado‖ e ―igualitário‖ de inversão) e pela forma de conformar o lugar carnavalesco de 

forma não submissa ao poder público. 
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o carnaval como os três modos básicos por meio dos quais se pode ritualizar no Brasil, 

sendo os dois primeiros associados a rituais de ordem e o último oscilando entre a 

ordem e a desordem. No entanto, Ferreira (2005) pontua que a configuração do carnaval 

carioca, em voga até este momento, inicia-se na segunda metade do século XIX, quando 

a classe dominante estabeleceu o que era carnaval, utilizando-se da lógica de inversão 

como forma de se apoderar da festa, legitimando esta visão através de um discurso que 

o constituiu como herdeiro das festas ocorridas na antiguidade. Com isso, o carnaval 

deixa de ser um período temporal e passa a ser um princípio organizador de uma festa, 

reafirmando assim mais a presença da perspectiva sócio-organizacional na configuração 

do campo do carnaval carioca. 

Com isto, esta perspectiva permite a possibilidade de se incluir nesta pesquisa 

‗(...) aquilo que tornava a festa possível, isto é, sua organização, assim como a 

identidade dos que a construíram e dos que dela participavam como atores.‘ 

(QUEIROZ, 1992, p. 21). 

Estabelecendo uma relação dialógica com a perspectiva sócio-organizacional, o 

ritual dos desfiles possibilita a edificação de processos de massificação e 

individualização dos componentes em relação ao cotidiano da agremiação.  

Controlando seu centro organizacional e aberto à participação de outros 

segmentos, as agremiações servem de ‗arena de mediação entre segmentos com 

interesses social e politicamente contrários‘ (DAMATTA, 1997, p. 125). Ampliando o 

escopo desta análise, a configuração do campo do carnaval carioca abarca neste 

entendimento as entidades gestoras e suas relações com as filiadas e os órgãos e agentes 

públicos. Outra arena de mediação no carnaval é a imprensa (COUTINHO, 2006) 

(FERREIRA, 2005) e os profissionais que acabam circulando entre as agremiações 

(BARBIERI, 2009a) (FERREIRA, 2008). 

Para Leopoldi (2010a), no plano organizacional, por exemplo, as escolas de 

samba (e, pela hipótese que se adota nesta pesquisa, os blocos de enredo) controlam 

estas individualidades a partir do poder autoritário e patronal de seu corpo dirigente. 

Conforme a data do desfile vai se aproximando, esta organização amplia sua base 

participativa, voltando-se mais para o mundo exterior, o qual se agrega e finaliza esta 

integração no desfile, formando uma estrutura dual e conciliatória, mas sempre 

provisória.  
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2.3 – Capitais, agentes e objetos 

Entendido como campo, o carnaval carioca possui uma série de agentes com 

posições e capitais diferenciados, os quais estabelecem inclusive as possibilidades de 

disputa a serem travadas. Desta forma, em primeiro lugar serão definidos os capitais em 

questão neste campo e, posteriormente, os agentes serão apresentados em suas 

especificidades e os objetos em disputa. 

A partir das considerações postas ao longo deste capítulo, consideram-se quatro 

tipos de capitais presentes no campo do carnaval carioca. 

Em primeiro lugar, tem-se o capital econômico, o qual está ligado à soma dos 

recursos materiais e financeiros disponíveis. A seguir, considera-se o capital cultural, 

entendendo-o, a partir de Storey (2015), como o capital originário das práticas vividas e 

das práticas significantes, o qual pode ser institucionalizado, incorporado ou adquirido. 

Em terceiro lugar, temos o capital social, o qual representa o conjunto das relações 

sociais de que dispõe um agente. Por fim, considera-se o capital simbólico, o qual está 

ligado ao reconhecimento, expresso a partir de uma valoração de viés não monetário. 

Remetendo ao capital simbólico, sobre o conceito de tradição, o qual se 

estabelece como arcabouço para o capital cultural, o mesmo pode residir no universo de 

significações coletivas as quais inserem os indivíduos e os grupos sociais em uma 

ordem imutável, necessária e já existente. Este conceito é adotado em diversos discursos 

dentro do universo do carnaval, sempre no intuito de legitimar protagonismos e ações, 

os quais estariam no sentido de preservar elementos de autenticidade da manifestação 

cultural popular (ARAÚJO, 1978) (RODRIGUES, 1984). Entretanto, concordando com 

Candau (2013), para a condução desta pesquisa, as tradições não se perpetuam e nem 

sobrevivem, ocorrendo de fato operações de reconstrução e invenção a partir de uma 

ação consciente de um grupo social específico no intuito de estabelecer uma 

determinada hegemonia. Ainda sobre este ancoramento e complementando a afirmação 

da frase anterior, Santos (1998) destaca que tradição e modernidade possuem 

significados diferentes em função da posição que os indivíduos ocupam ou que 

procuram ocupar em uma coletividade, disputando graus de exercício de poder de 

influência ou de legitimação, internamente e em relação aos demais setores sociais. Por 

fim, cabe destacar o alerta de Candau (2013) sobre o fato da memória coletiva fincar-se 

em uma permanência que idealiza uma parte do passado, podendo inclusive fabricar 

novas tradições, sendo um passado atualizado no presente. 
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Após a definição dos capitais, o foco agora se volta ao estabelecimento das 

tipologias das manifestações carnavalescas no Rio de Janeiro, onde se observa que, no 

início do século XX, as classificações representativas dos tipos de manifestações não se 

encontravam cristalizadas e eram utilizadas de forma indistinta. Moraes (1987) realizou 

esta operação de estruturação, sendo este discurso reproduzido em outras obras sobre o 

carnaval do Rio de Janeiro, como as de Costa (2001) e Valença (1996). A crítica de 

Ferreira, F. (2012) a este tipo de sistematização está no fato de que as classificações 

adotadas por Moraes (1987) acabaram por serem utilizadas por outros autores como 

uma fórmula para narrar a história do carnaval carioca, sem entender esta construção 

como um processo heurístico de ordenamento que aplacava a angústia de uma elite 

intelectual que não conseguia enquadrar uma festa que parecia disforme e que poderia 

fugir a qualquer tipo de controle. Com isso, para denominações como cordões, blocos, 

ranchos, grandes sociedades e escolas de samba foram imputados uma série de 

marcadores estéticos que diferenciavam cada um dos demais. Esta construção foi 

importante para a intelectualidade do período, pois forte era o apelo que estas 

manifestações possuíam neste grupo, o qual nesta época dedicava-se às questões 

voltadas para a constituição de uma cultura popular. 

Por agremiação carnavalesca, entende-se neste trabalho a formação de uma 

associação de pessoas que visa participar do carnaval, sendo uma organização cultural 

sem fins lucrativos, cujo principal objetivo (e que materializa como um produto) é a 

realização de um desfile
25

 durante os festejos carnavalescos. O ciclo de vida de um 

desfile dura no máximo um ano. A arte do carnaval é passageira, pois no ano seguinte 

um novo desfile com nova temática será apresentado. 

2.3.1 – Escolas de samba 

As escolas de samba surgem entre as décadas de 1920 e 1930 como 

manifestação popular oriunda de segmentos marginalizados, periféricos e que buscaram 

se diferenciar principalmente dos cordões e dos blocos mais violentos a partir de um 

discurso e de uma prática carnavalesca organizada, desejosa de reconhecimento por 

parte dos poderes públicos e das classes dominantes. Como forma de se afirmar como 

manifestação cultural e incorporando elementos de outros grupos carnavalescos 
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 Cabe destacar também a existência de manifestações carnavalescas, que neste trabalho não são 

entendidas como agremiações, as quais são agentes com atuação no carnaval a partir de configurações 

que não envolvem um cortejo cartograficamente definido com a concordância do poder público, ou não. 

Estas manifestações serão apresentadas ao longo deste subcapítulo. 
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(COSTA, 2001) (CABRAL, 2011), as escolas de samba se valeram de duas formas de 

associação como tática (sendo posteriormente ampliadas em um contexto estratégico 

com a conquista do Sambódromo): as associações com o poder público e com os meios 

de comunicação. 

‗Ao contrário do que poderia supor uma visão romântica, sempre houve 

grande afinidade entre escolas e a comunicação de massa, ou a chamada 

indústria cultural. Seu meio social nascente reuniu o meio radiofônico e os 

sambistas de origem popular. Como vários pesquisadores demonstram, a 

expansão do samba acompanhou a extraordinária expansão do rádio a partir 

dos anos 30. Rádio, samba e escolas de samba alimentaram-se 

reciprocamente.‘ (CAVALCANTI, 1999b, p. 84) 

Em 1935, o desfile das escolas de samba é oficializado e é inserido na 

programação turística da recém-criada Diretoria Geral de Turismo do Distrito Federal. 

Esta oficialização foi obtida logo após a União das Escolas de Samba (UES), primeira 

entidade representativa destas agremiações, em carta dirigida ao prefeito Pedro Ernesto, 

esclarecer suas finalidades, estabelecer posições e demandar ações dos poderes públicos 

(SILVA, 2007)
26

. 

Segundo Augras (1993): 

‗A iniciativa de Pedro Ernesto, ao criar o registro policial, o incentivo da 

subvenção, a premiação do concurso, marca claramente a intervenção do 

Estado no mundo do samba. Tudo deixa supor que a transformação 

progressiva do desfile, da estrutura das escolas de samba e, particularmente, a 

importância cada vez maior do samba-enredo, caminham pari passu com a 

expectativa oficial. Não se trata de um processo linear de repressão e 

dominação, mas sim da construção mútua de nova modalidade de expressão 

popular.‘ (AUGRAS, 1993, p. 93) 

As escolas de samba acabaram se tornando a manifestação cultural por excelência 

para a constituição essencialista cultural nacional, auxiliadas pela difusão pelos meios 

de comunicação e sua capacidade de diálogo aberto com o poder público. 

No âmbito federal, a chamada Era Vargas tinha como uma de suas 

características a busca por identidades, e principalmente pela consolidação de uma 

identidade nacional brasileira. O momento era de centralização política autoritária e 

grande a necessidade de uma identidade de nação. Assim, aspectos ligados à cultura da 

população tornaram-se decisivos para a construção dessa identidade cultural. Os 

aspectos ―nacionais‖ tinham maior relevância que os regionais. E, na hora em que foi 
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 Com relação à comercialização dos desfiles, Silva (2007) destaca que a carta das escolas de samba de 

1935 já postulava a importância daquela manifestação carnavalesca para o turismo da cidade. Portanto, 

desde seu início, as escolas de samba visualizavam esta inserção; e não somente a partir da década de 

1960, época considerada por Araújo (1978) e Rodrigues (1984) em que se fez a opção pelo turista.  
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preciso escolher quais aspectos regionais seriam elevados à condição de símbolo da 

brasilidade, as manifestações que ocorriam no Rio de Janeiro (capital do país na época) 

foram privilegiadas. Ou seja, o samba e o formato do carnaval carioca das escolas de 

samba foram nacionalizados e transformados em uma espécie de ―patrimônio cultural 

nacional‖ (SANTOS, 2010). 

O desenvolvimento das escolas de samba implicou em estabelecer relações com 

os poderes públicos, mas sem o auxílio de canais institucionais como partidos políticos 

e sindicatos. Este tipo de relacionamento implicou na acumulação de capital social, 

porém em discursos e práticas que não permitem avaliar as escolas de samba 

simplesmente como ferramenta de domesticação das massas, conforme afirma Queiroz 

(1992), bem como tipificar uma crítica totalizante de comercialização dos desfiles e de 

uma infiltração das classes dominantes no que seria uma manifestação legítima das 

classes populares (SILVA, 2007)
27

. Observa-se em Augras (1993) a afirmação de que o 

processo de negociação empreendido pelas escolas de samba, mais que uma simples 

submissão aos poderes públicos e às classes dominantes expressou um comportamento 

pragmático destas agremiações para sua expressão, expansão e reconhecimento por 

parte da cidade.  

A consolidação do modelo proposto pelas escolas de samba ocorre a partir da 

década de 1960, através do televisionamento ao vivo dos desfiles e da introdução da 

figura do carnavalesco, profissional responsável pela parte plástica do desfile e 

possuidor de formação acadêmica e/ou experiência nesta área de conhecimento. 

Outro fator importante neste processo é o mecenato vindo dos responsáveis pelo 

jogo do bicho, pois com o aumento dos custos para a montagem de desfiles em padrões 

cada vez mais exigentes para a vitória na competição carnavalesca, a participação 

financeira destes mecenas foi de fundamental importância para as mudanças estéticas 

implementadas pelos carnavalescos (CAVALCANTI, 1999b) (CHINELLI; SILVA, 

1993). Para casos como o mecenato em questão, colabora a desestabilidade do Estado 
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 Conforme analisado por Fernandes (2001), as escolas de samba agiram de forma consciente e autônoma 

no direcionamento de sua manifestação carnavalesca ao imaginário da identidade nacional brasileira 

como forma de obter legitimidade política e cultural, incluindo aí a questão da exigência da temática 

nacional nos desfiles. Aqui, Augras (1993) pontua que foram as próprias escolas de samba em seus 

regulamentos que estabeleceram tal obrigatoriedade em uma época em que esta condição não aparecia 

nos regulamentos de outras manifestações carnavalescas, como as grandes sociedades e os ranchos. 

Porém, um detalhe importante apontado por Silva (2007) é a formatação dos enredos das escolas de 

samba, que nem sempre se ombreou com o discurso oficial, por vezes rasurando o mesmo e dialogando 

com a população temas referentes às questões sociais a partir de um viés crítico. 
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que, em épocas de reestruturação, pode resultar no fortalecimento de organizações 

paraestatais (YÚDICE, 2004)
28

. 

A conjunção entre a visualização da cultura como recurso por parte do poder 

público e a atuação dos mecenas ligados ao jogo do bicho configuraram uma mudança 

na atuação da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com relação à organização do 

carnaval, a qual posteriormente impactou nas demais escolas de samba e outras 

manifestações carnavalescas do campo do carnaval carioca. 

‗Se, até a criação da RIOTUR, estas parecem ter sido tendências subterrâneas 

e não-intencionais, a partir desse momento elas se tornam uma questão 

aberta, um objetivo explícito nas estratégias dos diferentes agentes 

envolvidos. Na base desta mudança está uma significativa reorientação no 

modo de atuação dos órgãos governamentais. Das tentativas de interferência 

no que era entendido como atividades culturais fundadas no controle (ou pelo 

menos supervisão) político-administrativo direto, que implicava a alocação 

de subvenções cada vez mais expressiva, eles passam a conceber suas 

relações com as escolas de samba no quadro de uma política econômica de 

turismo que inicialmente transforma as grandes agremiações em prestadoras 

de serviços e atualmente as coloca na posição de parceiros dominantes em 

um gigantesco empreendimento fundado na lógica empresarial do lucro. Mas, 

definitivamente, este não foi um movimento de mão única: as próprias 

escolas – associadas às organizações de jogo do bicho numa relação que, é 

bom não esquecer, confere aos banqueiros um poder indiscutível e crescente 

– se organizam e racionalizam internamente, procuram livrar-se da posição 

de clientes do poder público pressionando cada vez mais pela autonomia 

definida em termos econômicos.‘ (CHINELLI; SILVA, 1993, p. 43) 

Este movimento consolidou-se nas décadas de 1980 e 1990 nos desfiles das 

escolas de samba do Grupo Especial, auxiliado pela criação da LIESA. A construção do 

Sambódromo, iniciado em fins de 1983 e concluída às vésperas do carnaval de 1984 

ampliou o potencial econômico do desfile das grandes escolas de forma extraordinária. 

Conscientes de todo o capital simbólico acumulado no campo do carnaval carioca, 

aliado aos demais, as dez maiores escolas de samba desligaram-se da AESCRJ e 

fundam a LIESA. Desta forma, fez parte da estratégia da LIESA a ocupação do 

Sambódromo para instituir seu lugar próprio, o que implicou em lutas para a retirada 
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 Primeiramente, esta patronagem permitiu a incorporação de capital econômico pelas escolas de samba, 

pois a verba destinada pelos poderes públicos ficava cada vez mais insuficiente para a promoção do 

desfile nos padrões (que serão discutidos posteriormente a partir da presença dos segmentos médios da 

sociedade nesta conjuntura) compatíveis a um grande espetáculo. Esta capitalização também permitiu a 

realização de eventos ao longo do ano e a diversificação de suas atividades (incluindo as assistenciais, 

recreativas e educacionais) que também interessava a estes patronos como forma de se legitimarem 

perante a comunidade. Além disso, os patronos implementaram a mesma dinâmica comercial nas escolas 

de samba que antes já haviam empreendido em seus negócios e romperam com a dependência dos 

poderes públicos a partir da criação de organização própria de gestão e representação das escolas de 

samba. 
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progressiva de outras manifestações carnavalescas e do enxugamento de divisões 

hierárquicas de escolas de samba a utilizarem este espaço
29

 
30

. 

Esta consolidação do modelo de desfile das escolas de samba filiadas à LIESA 

promoveu um processo de deslocamento destas agremiações em relação às demais. 

Pode-se afirmar, baseado em García Canclini (2003), que houve uma apropriação dos 

espaços públicos centrais do carnaval carioca por parte destas escolas de samba e que 

elas se isentam da responsabilidade pelas diferenças ordenadas e estabelecidas por elas 

próprias na configuração do atual carnaval da cidade. Com isto, seguem uma lógica 

única, um modelo determinista de se fazer carnaval, encarando-o mais como um 

espetáculo em detrimento dos aspectos competitivos
31

. Esta linha de pensamento é 

explicitada por Hiram Araújo, diretor do departamento cultural da LIESA, em 

depoimento transcrito por Prestes Filho (2009): 

„Existem 60 pequenas escolas de samba que recebem verba pública, que 

querem ir para o Sambódromo. Por que em vez de desfilarem na Intendente 

Magalhães, que não atrai turista nenhum, elas não fazem carnavais nos 

bairros populares, para a população local? O poder público não está 

sabendo gerenciar o carnaval como deveria. (...) A LIESA não tem interesse 

em colaborar com a AESCRJ para alavancar o desfile da Intendente 

Magalhães. Para quê? São 60 escolas decadentes. O melhor seria usar esta 

verba para fazer um bom carnaval nos subúrbios, onde não há nada. A 

Intendente Magalhães é uma aberração criada porque não cabia mais todo 

mundo no centro. Mas é uma estrutura que não tem futuro.‘ (PRESTES 

FILHO, 2009, p. 249) 
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 Até o carnaval de 1987, os blocos de enredo também se apresentavam no Sambódromo. Os blocos de 

embalo e de empolgação somente desfilaram neste local em 1984. As escolas de samba da Série B 

desfilaram no Sambódromo pela última vez em 2013. Os blocos de enredo inclusive participavam do 

desfile das campeãs, no sábado posterior, junto com as escolas de samba classificadas nas primeiras 

posições do Grupo Especial e da Série A. Atualmente, este desfile é destinado somente para as seis 

primeiras colocadas do Grupo Especial. 
30

 Segundo um dos entrevistados, ocupante de função pública na RIOTUR na época da fundação da 

LIESA, a AESCRJ não empreendeu resistência significativa a esta movimentação. Taticamente, no 

intuito de não repetir o mesmo caminho imputado aos blocos de enredo, colocaram-se subalternamente ao 

lado da LIESA, garantindo desta forma o uso do Sambódromo nos demais dias e o capital social e 

simbólico oriundo da garantia do uso deste espaço.  
31

 Presidente da LIESA entre 1985 e 1987, Anísio Abraão David declarou sobre a concepção do desfile 

configurada pela LIESA e sua negociação com o poder público no final da década de 1980, quando se 

iniciou a mudança do modelo de gestão destas apresentações: „Outro enfrentamento que tive foi com o 

prefeito Roberto Saturnino Braga. Tenho testemunhas, nunca fui a uma reunião sozinho, sempre levava 

quatro ou cinco membros da diretoria. O prefeito disse que estávamos realizando uma prestação de 

serviços, como se fôssemos um bloco [no caso, de enredo, pois era o único tipo de bloco apoiado 

financeiramente pela prefeitura].  Fiquei revoltado, pedi para ele entender que as escolas de samba 

fazem algo diferente. “Realizamos um espetáculo”, disse e concluí, “vou pedir para nenhuma 

agremiação assinar o contrato com a Prefeitura, desejamos uma participação nas receitas; se o futebol 

tem, por que nós não podemos ter?” Quando percebi que ele estava irredutível afirmei: “Prefeito, eu não 

estou aqui vendendo crioulo, estou defendendo os artistas e as comunidades que realizam o espetáculo 

do Carnaval, trabalho para os sambistas”.‟ (PRESTES FILHO, 2015, p. 24-25)   
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Atualmente, firmam-se contratos que estabelecem que toda a administração 

artística, comercial e financeira do desfile das escolas de samba do Grupo Especial cabe 

à LIESA, tendo a prefeitura praticamente transformando-se em uma prestadora de 

serviços ao cuidar somente da organização e preparação da infraestrutura (SANTOS, 

2010)
32

. Este processo chegou ao segundo grupo da hierarquia competitiva, a Série A, 

onde a LIERJ ancora-se sobre os mesmos princípios estruturadores e estruturantes da 

LIESA (PIMENTEL, 2012). 

No caso das escolas de samba, a questão do lugar dos desfiles é fundamental 

para entender as diferenças entre as agremiações que ocupam o Sambódromo (Figuras 

2.1) em relação àquelas que se apresentam na Estrada Intendente Magalhães (Figura 

2.2). A realidade das escolas de samba dos últimos grupos de acesso é muito mais 

próxima daquela observada nos blocos de enredo. Aliás, grande parte destas 

agremiações é oriunda de blocos de enredo, que mudaram seus estatutos ao saírem da 

FBCERJ para se transformarem em escolas de samba
33

.  

Por fim, ao assumirem um princípio ordenador para que seus desfiles possuam 

caráter de espetáculo sob um manto de competitividade, as agremiações carnavalescas 

adotaram uma série de preceitos organizativos que balizaram a preparação do desfile 

como tempo de apresentação, quantidade de desfilantes, número de carros alegóricos, 
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 Estratégia semelhante foi traçada e executada pela LIESA ao conseguir do poder público a construção e 

posterior concessão da Cidade de Samba, configurado agora como mais um lugar próprio da LIESA e 

composto por barracões que permitem que cada agremiação possa elaborar e construir suas alegorias e 

fantasias em um ambiente, a prioristicamente, integrado e adequado. Sobre a Cidade do Samba, os 

trabalhos de Blass (2008) e Barbieri (2006) fornecem elementos importantes que mostram como o lugar 

próprio para a área de planejamento e fabricação modificou esta dinâmica e facilitou inclusive a obtenção 

de recursos privados sob a forma de incentivo cultural. Este empreendimento foi construído e entregue 

em 2006 pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, cuja administração é feita pela LIESA. As demais 

escolas de samba e blocos de enredo preparam seus desfiles de forma improvisada em galpões espalhados 

pela cidade ou mesmo nas próprias quadras. Atualmente, o único espaço coletivo destas agremiações é 

um galpão de um abandonado depósito de bebidas no bairro de Campinho e que recebe o nome de 

―Carandiru‖ (FERREIRA, J., 2012). Ao longo dos tempos, locais como o Pavilhão de São Cristóvão e a 

garagem da Rede Ferroviária Federal foram outros locais coletivos adotados como barracões (SOUZA, 

1988) (GUIMARÃES, 1991) (BARBIERI, 2006; 2009a). 
33

 Atualmente, duas escolas de samba que desfilam no Sambódromo (dentre as vinte e seis, somando 

Grupo Especial e Série A) têm como origem os blocos de enredo. A Alegria da Zona Sul é o resultado da 

fusão de dois blocos de enredo, Alegria de Copacabana e Unidos do Cantagalo, sempre tendo desfilado na 

Série A. A Renascer de Jacarepaguá foi o nome adotado após a passagem do bloco de enredo Bafo do 

Bode para escola de samba no esteio entre a primeira e a segunda crise de representatividade da FBCERJ. 

Para um dos profissionais entrevistados ligados à imprensa, no caso desta agremiação, esta mudança só 

ocorreu por conta de um forte investimento externo. Segundo este entrevistado, um dos dirigentes da 

Acadêmicos da Barra da Tijuca (que realizava uma carreira meteórica na AESCRJ, com três acessos 

seguidos) ficou magoado por não terem cancelado um evento da agremiação em respeito ao seu luto 

devido à morte de um filho. Como ele possuía contatos em Jacarepaguá, migrou de agremiação e investiu 

na escola de samba, a qual conseguiu ingressar e se fixar na Série A, chegando a desfilar uma vez no 

Grupo Especial. 
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número mínimo de integrantes em alas obrigatórias, dentre outros que são especificados 

no regulamento da competição, o qual pode variar anualmente (CAVALCANTI, 2006). 

Figura 2.1 – Desfile do G.R.E.S. Estácio de Sá – Série A – Carnaval de 2017 

 

Fonte: http://www.revistacarnaval.com.br Acesso em 21/09/2017 

Figura 2.2 – Desfile do G.R.E.S. Arame de Ricardo – Série B – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

http://www.revistacarnaval.com.br/
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Entretanto, há outro componente nesta equação quando se trata das escolas de 

samba que desfilam no Sambódromo, a qual é a adaptação às imposições tecnológicas 

da mídia televisiva e do mercado publicitário (LOPES, MALAIA e VINHAIS, 2009). 

Diante da decisão estratégica de estabelecer o Sambódromo como lugar próprio, 

seu consequente aumento substancial de capital econômico e ampliação do capital 

social, descritos nos parágrafos anteriores, o capital cultural também teve sua base 

alargada. Atrelada a uma série de preceitos organizativos que balizam a preparação do 

desfile, envolvendo sua produção e execução, teorias e ferramentas oriundas da 

administração e das engenharias têm sido utilizadas na tentativa de aproximar o 

processo produtivo dos barracões com aqueles verificados nos ambientes tradicionais 

dos setores secundários e terciários da economia, de acordo com o modelo 

paradigmático à época, como o sistema japonês de produção (SOUZA, 1988), as 

normas editadas pela ISO (International Organization for Standardization), voltadas à 

qualidade de produtos e serviços (PALMEIRA FILHO, 1996), e os padrões de 

gerenciamento de projetos preconizados pelo Project Management Body of Knowledge 

Guide and Standards (PMBOK), formulado pelo Project Management Institute (PMI) 

(REGO E MELO, 2008).  

Para Lopes, Malaia e Vinhais (2009), o sucesso dos desfiles das escolas de 

samba na cidade do Rio de Janeiro foi devido a um modelo de gestão que se adequou às 

radicais mudanças com administração com funções descentralizadas, participativas, 

interdependentes e integradas. Para Oliveira (2009), o mundo do carnaval possui um 

viés mais lúdico e romântico que aquele classicamente visualizado em ambientes fabris, 

identificando então grande resistência para adoção de princípios econômicos no 

gerenciamento deste tipo de empreendimento em face do risco de se limitar a 

intervenção artística e a qualidade do espetáculo. 

Porém, verifica-se nestes trabalhos um olhar generoso e encantado para com as 

agremiações carnavalescas, alegando que as mesmas conseguem produzir um 

espetáculo grandioso em condições não consideradas ideais. Além de, basicamente, 

adotarem o recorte das escolas de samba da principal divisão hierárquica (hoje, podendo 

alargar esta base para as escolas de samba da Série A, fechando em definitivo o 

contorno que abarca a totalidade das agremiações que desfilam no Sambódromo) como 

válido para as escolas de samba dos últimos grupos de acesso, questões importantes 

como a não objetivação de lucro financeiro com a produção do desfile e o caráter 
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competitivo de exposição do produto diferente daquele voltado para a conquista de 

mercados, acabam por revelar a tentativa de modelar e traduzir este universo 

carnavalesco em padrões formatados pela administração e pelas engenharias, sem 

estabelecer um diálogo mútuo, considerando uma dualidade do tipo arte / engenharia. 

2.3.2 – Blocos carnavalescos 

Os blocos carnavalescos sempre compuseram a paisagem do carnaval carioca. 

Em entrevista ao Jornal do Brasil em 04 de março de 2011, e transcrita em parte por 

Andrade (2012), o professor e pesquisador Felipe Ferreira, coordenador do Centro de 

Referência do Carnaval da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reafirma esta 

existência:  

‗Os blocos, na verdade, nunca deixaram de existir. Eles estavam é meio fora 

do foco da mídia. Em Madureira e outros bairros da zona norte, sempre 

foram fortes. O que houve é que com esse esgotamento das escolas de samba 

o número deles cresceu muito na zona sul e no centro, onde tudo o que 

acontece tem mais repercussão na mídia‘ (ANDRADE, 2012, p. 44) 

A consulta às matérias jornalísticas, cujos índices são postos na Tabela 2.1 

corrobora a afirmação acima ao revelar que os blocos carnavalescos nunca deixaram de 

existir e sempre foram pontos de pauta na cobertura sobre o carnaval do Rio de 

Janeiro
34

. 

Com relação aos blocos carnavalescos (ou, simplesmente, blocos), Costa (2001) 

e DaMatta (1997) enfatizam o caráter estritamente local de seus nascedouros. ‗Os 

blocos são a explosão mais espontânea do carnaval carioca. Em geral um bloco nasce da 

decisão de vizinhos da mesma rua e do mesmo bairro.‘ (COSTA, 2001, p. 175). 

Durante sua pesquisa de campo em uma comunidade periférica do Rio de 

Janeiro, Zaluar (1985) confirma esta tese. ‗Tanto as quadrilhas, quanto os times e os 

blocos fazem parte da construção da identidade da quadra, do pedaço, da área ou do 

local, nomes dados pelos moradores ao território onde se concentram suas relações de 

vizinhança com o qual se identificam.‘ (ZALUAR, 1985, p. 37). 
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 Os dados da Tabela 2.1 inclusive permitem aproximá-los dos discursos encontrados em Moraes (1987) 

e RIOTUR (1991) sobre o quase fim dos blocos carnavalescos no Rio de Janeiro nas décadas de 1940 e 

1950; respaldados na percepção oriunda, por exemplo, da diminuição do número de referências a esta 

manifestação carnavalesca indicadas no quadro em questão, no período citado. Esta constatação também 

se ancora em Guimarães (2011), quando a autora afirma que os concursos de coretos nas décadas de 1940 

e 1950 configuraram um espraiamento dos lugares carnavalescos pelo subúrbio da cidade, retraindo a 

dimensão do carnaval de rua da região central da cidade. Esta análise pode ser feita através da diminuição 

do número de atividades dos blocos na região central da cidade; ação esta que se refletiu na diminuição 

do número de matérias jornalísticas sobre estas agremiações. 
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Tabela 2.1 – Recorrência do termo blocos carnavalescos em jornais do Rio de Janeiro 

Jornal / Período 1930-

1939 

1940-

1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

Diário Carioca 40 9 30 48 (---) (---) (---) (---) 

O Jornal 31 6 24 113 (---) (---) (---) (---) 

Diário de Notícias 26 16 19 133 92 (---) (---) (---) 

Correio da Manhã 67 11 51 107 75 (---) (---) (---) 

Última Hora (---) (---) 17 69 (*) 41 (---) (---) 

A Luta Democrática (---) (---) Zero 48 314 91 (---) (---) 

Jornal dos Sports 1 1 2 86 79 151 9 (---) 

Tribuna da Imprensa (---) Zero 34 91 91 39 13 11 

Jornal do Brasil 101 18 21 132 141 161 66 134 

O Globo 107 28 53 248 349 764 344 399 

O Fluminense 16 5 16 16 252 231 58 163 

Jornal do Commercio 20 2 3 30 36 51 19 23 

(---) Não houve a circulação do jornal na década em questão (*) Acervo não digitalizado  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Aliás, muitos blocos carnavalescos surgiram a partir de times de futebol ou estas 

agremiações montavam times de futebol. Na Figura 2.3, visualizam-se integrantes do 

time de futebol feminino do Bloco Arame de Ricardo, no final da década de 1970, antes 

de se tornar escola de samba. Este foi um caso de um time de futebol que decidiu 

montar um bloco. Na mesma figura, mostra-se o time de futebol de salão masculino do 

Bloco Pantera do Engenho da Rainha. Aqui, o caso foi inverso, pois o time surgiu por 

iniciativa do bloco de empolgação para a promoção de atividades esportivas na quadra 

local.  

Também neste panorama, pode-se incluir o caso do Bloco Flor da Primavera, 

pois segundo um dos integrantes entrevistados: 

 „Só que em 1995, ele (o presidente na época) falou que não ia continuar 

mais. Aí, nós pegamos e trouxemos algumas pessoas para ajudar a 

organizar. A gente era envolvido com o programa de futebol aqui do bairro. 

Aí, chamamos um pessoal do futebol e tal para tentar organizar. Aí, em 95, a 

gente fez um carnaval bom pra caramba.‟ 
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Figura 2.3 – Integrantes dos times de futebol no final da década de 1970 – (i) G.R.B.C. 

Arame de Ricardo e (ii) G.R.B.C. Pantera do Engenho da Rainha   

 

Fonte: (i) Acervo do G.R.E.S. Arame de Ricardo;  

(ii) https://www.facebook.com/engrainha/photos Acesso em 21/09/2017 

A importância deste tipo de manifestação carnavalesca é destacada por autores, 

como Valença (1996), por exemplo, que atestam a existência de centenas de 

agremiações deste tipo desfilando no carnaval carioca, ressaltando o fato de que os 

mesmos podem estar inscritos ou não em entidades representativas, registradas nos 

órgãos públicos ou não. 

Sobre os blocos carnavalescos, generalizando suas considerações para todos os 

tipos desta manifestação, Da Matta (1997) pontua a demarcação de suas identidades em 

oposição àquelas associadas às escolas de samba. Sobre os blocos carnavalescos, o autor 

afirma que os mesmos expressam valores que reforçam o bairrismo e a vizinhança, 

enquanto as escolas de samba apresentam um caráter mais universalista e voltado para 

fora dos locais de origem das mesmas. O autor também destaca que os participantes dos 

blocos carnavalescos identificam seus grupos como mantenedores da tradição 

carnavalesca, ao contrário do que teriam se tornado as escolas de samba. Em matéria 

publicada pelo Jornal do Brasil (1979), o articulista afirma que os blocos são 

promotores de autênticos desfiles de carnaval e as escolas de samba são verdadeiros 

teatros ambulantes. 

https://www.facebook.com/engrainha/photos
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Apesar da afirmação acima citada, não há a possibilidade de se estabelecer uma 

categoria monolítica para se tratar dos blocos carnavalescos que desfilam no Rio de 

Janeiro. Entender os princípios básicos de suas diferenciações auxiliou a continuidade 

da pesquisa, principalmente no recorte do espaço amostral adotado, visto a grande 

quantidade de agremiações que se identificam e que são identificadas como blocos. Em 

linhas gerais, apresentam-se três denominações usualmente adotadas quando se 

abordam os blocos carnavalescos que desfilam na cidade do Rio de Janeiro. As 

definições dos tipos de blocos carnavalescos que desfilam no carnaval carioca são 

propostas nesta pesquisa a partir dos trabalhos de DaMatta (1997) e Pereira (2003), 

tendo como critérios o formato e o padrão visual dos desfiles. Desta forma, 

estabeleceram-se três tipos: (i) blocos de rua, (ii) blocos de embalo e (iii) blocos de 

enredo. 

Sobre as definições relativas às manifestações carnavalescas, Leopoldi (2010a) 

aponta que elas revelam essencialmente aspectos externos, geralmente relativos aos 

cortejos empreendidos, minimizando elementos significativos que emergem em seu 

contexto social. Entretanto, este tipo de definição é útil para caracterizarmos 

inicialmente o objeto de estudo em questão, os blocos de enredo, diferenciando-o dos 

demais tipos de blocos carnavalescos, além de possibilitar o recorte básico de 

posicionamento de cada um dos tipos de bloco no interior do campo do carnaval 

carioca. 

(i) Blocos de rua 

Os blocos de rua desfilam no formato de procissão
35

, sem o uso de fantasia 

obrigatória e sem necessariamente estarem filiados a ligas, associações ou federações de 

qualquer natureza (Figuras 2.4 e 2.5). 

Sobre os blocos de rua, os trabalhos de Barros (2013), Herschmann (2013), 

Leopoldi (2010b) e Sapia e Estevão (2012) apontam as décadas de 1970 e 1980 como 

marcantes no esvaziamento do carnaval de rua
36

. Sem possuir o caráter competitivo e 
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 Baseado em DaMatta (1997), entende-se que o desfile em formato de procissão prevê o cortejo de 

pessoas percorrendo diversas ruas e avenidas orientado pelo caminho traçado e executado por um núcleo 

central, o qual neste caso é representado pelos intérpretes e músicos e sistemas móveis de amplificação do 

som gerado por estes. Cabe destacar que muitas agremiações identificadas como blocos de rua não 

desfilam, permanecendo paradas no local de concentração. 
36

 Porém, cabe notar que este discurso não é uma novidade trazida pelo debate sobre os blocos de rua no 

século XXI. ‗Também é corrente, nos anos 1970, a palavra de ordem que protesta contra o sumiço do 
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regras a serem seguidas no tocante aos aspectos visuais e musicais, os blocos de rua são 

identificados nestes trabalhos como representantes de um discurso contra um 

denominado princípio organizador do carnaval de rua. 

Figura 2.4 – Desfile do Bloco das Piranhas – Carnaval de 1973 

 

Fonte: https://oglobo.globo.com/esportes/quando-bloco-das-piranhas-alegrava-carnaval-

do-futebol-3992461 Acesso em 24/08/2016 

Figura 2.5 – Desfile do Bloco Imprensa Que Eu Gamo – Carnaval de 2012 

 

Fonte: http://www.jb.com.br/fotos-e-videos/galeria/2012/02/04/imprensa-que-eu-gamo-

agita-as-ruas-de-laranjeiras/ Acesso em 24/08/2016 

                                                                                                                                                                          
folião das ruas da cidade, baseada, normalmente, no crescimento das escolas de samba e na hegemonia do 

desfile como um dos únicos eventos carnavalescos.‘ (SILVA, 2007, p. 17). 

https://oglobo.globo.com/esportes/quando-bloco-das-piranhas-alegrava-carnaval-do-futebol-3992461%20%20%20Acessado%20em%2024/08/2016
https://oglobo.globo.com/esportes/quando-bloco-das-piranhas-alegrava-carnaval-do-futebol-3992461%20%20%20Acessado%20em%2024/08/2016
http://www.jb.com.br/fotos-e-videos/galeria/2012/02/04/imprensa-que-eu-gamo-agita-as-ruas-de-laranjeiras/
http://www.jb.com.br/fotos-e-videos/galeria/2012/02/04/imprensa-que-eu-gamo-agita-as-ruas-de-laranjeiras/
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Leopoldi (2010b) constrói seu discurso sobre os blocos de rua identificando nos 

mesmos o renascimento da carnavalização em detrimento das escolas de samba, 

consideradas manifestações carnavalescas domesticadas. Desta forma, o autor entende 

que as normas da ―vida oficial‖ são extremamente flexibilizadas nos desfiles dos blocos 

de rua, ‗a ponto de propiciar aos foliões o sentimento de ausência de regras, de 

igualdade ideal e de alegria desmesurada‘ (LEOPOLDI, 2010b, p. 42). O autor 

identifica os mesmos como subalternos rebeldes no carnaval normatizado do Rio de 

Janeiro, pois as escolas de samba têm-se ‗(...) enquadrado nesse processo de 

domesticação da vida não oficial, uma vez que não parecem mais instigar nos 

participantes da festividade carnavalesca e nos que a ele assistem comportamentos que 

enfatizam a rebelião contra a ordem estabelecida, como acontecia antes.‘ (LEOPOLDI, 

2010b, p. 33).  

Essa essencialização do subalterno é estabelecida, por exemplo, por Moreiras 

(2001), o qual declara que os subalternos recusam a disciplina e o controle; resistência 

entendida como recusa às formas de representação pelo poder hegemônico. O autor 

afirma que ‗a recusa absoluta de se render à interpelação hegemônica chega até os 

próprios limites da representação e é, de fato, também uma recusa de representação.‘ 

(MOREIRAS, 2001, p. 152). Desta forma, para o autor, fora da resistência, da negação 

subalterna, não há subjetividade, condição esta assumida por Leopoldi (2016b) para 

radicalizar e se contrapor ao diálogo apontado por Storey (2015) e Zubieta (2004), 

entendendo que o subalterno rompe completamente com o poder hegemônico no 

período do carnaval. 

Para Herschmann (2013), esta denominada retomada do carnaval de rua é 

protagonizada por atores sociais da classe média e se estabelece em um ritmo de 

crescimento exponencial dos blocos de rua a partir da primeira década do século XXI, 

ocorrendo uma expansão temporal, com desfiles ocorrendo desde o mês de janeiro até 

uma semana após o carnaval, e espacial, principalmente nas ruas das zonas Cntral e Sul 

da cidade.. 

Porém, Andrade (2012) afirma que os poderes públicos têm procurado apoiar e 

normatizar também o carnaval dos blocos de rua, no intuito de manter o controle 

espacial sobre o acesso às ruas da cidade e explorá-los como uma atração turística que 

sirva de contraponto às escolas de samba. Por mais que se identifique um contexto de 
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rebeldia nos blocos de rua, eles hoje também estão submetidos a processos de controle 

por parte dos poderes públicos de modo a maximizar as possibilidades de lucro. 

Neste caso, são identificados também processos de negociação como os 

verificados nas escolas de samba, estando sobre outras bases de sustentação. 

Diferentemente das escolas de samba, os blocos de rua não celebram qualquer contrato 

de prestação de serviço junto à RIOTUR e participam de forma isolada dos editais da 

Secretaria de Estado de Cultura. Além disso, os blocos de rua devem cumprir os 

preceitos estabelecidos no caderno de encargos elaborado pela RIOTUR, o qual é 

utilizado na licitação sobre a terceirização da gestão do carnaval de rua da cidade, tendo 

como retorno dos órgãos públicos os serviços de limpeza pública, controle de tráfego 

viário e segurança (NACIF et. al., 2011). A contrapartida ao licitante é a autorização de 

utilizar os lugares carnavalescos para venda de cotas de patrocínio (Figuras 2.6 e 2.7). 

Figura 2.6 – Patrocínio e uso do espaço público para publicidade – Carnaval de 2010 

 

Fonte:  https://coringasdeeventos.wordpress.com/2012/02/23/rio-do-janeiro-o-melhor-

carnaval-2012-do-brasil/ Acesso em 12/10/2017 

Este diálogo possui várias zonas de rasura, pois, se de um lado os blocos de rua 

acumulam capital simbólico no campo do carnaval carioca, ele não se traduz em capital 

econômico para apoio aos desfiles, além de seu capital social ser espraiado em diversas 

https://oglobo.globo.com/esportes/quando-bloco-das-piranhas-alegrava-carnaval-do-futebol-3992461%20%20%20Acessado%20em%2024/08/2016
https://oglobo.globo.com/esportes/quando-bloco-das-piranhas-alegrava-carnaval-do-futebol-3992461%20%20%20Acessado%20em%2024/08/2016
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associações e ligas
37

 
38

. Estes conflitos podem ser exemplificados nos relatos de 

membros das entidades gestoras e grupos não federados. 

Figura 2.7 – Patrocínio e uso do espaço público para publicidade – Carnaval de 2011 

 

Fonte:  http://www.comunique9.com.br/2011/05/antarctica-encontre-cerveja.html 

Acesso em 12/10/2017 

Em entrevista, um dos integrantes da diretoria da Sebastiana relatou sobre o fato 

do crescimento dos blocos de rua no carnaval de rua da cidade e de como eles foram 

cooptados pelo poder público para possibilitar sua utilização como atração turística: 

E1 – A gente descobriu isso em um seminário, que nós estávamos sendo 

vendidos lá fora Um cara que foi representante do setor hoteleiro disse que 

estava vendendo pacote para ir para o bloco de rua 

P –  Isso foi quando? 

E2 – Entre dez e oito anos. E a gente falou: “caramba... E a gente nem tava 

nem sabendo” (...) Claro que a prefeitura surfa e essa é uma briga que a 

gente tem com a prefeitura.  

 

                                                           
37

 Nesta pesquisa, foram identificadas oito entidades gestoras relacionadas aos blocos de rua: (i) 

Sebastiana (Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro 

da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro); (ii) Coreto (reúne blocos de rua da região central da 

cidade, São Cristóvão e Grande Tijuca); (iii) Sebastião (Associação de Bandas e Blocos da Grande 

Tijuca); (iv) Folia Carioca; (v) Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária; (vi) Liga do Zé Pereira; (vii) 

Z.O.N.N.A B (Zonas Oeste e Norte de Núcleo de Blocos); (viii) LIBRERJ (Liga Independente dos Blocos 

de Rua do Estado do Rio de Janeiro). 
38

 Na contabilização anterior, não foi incluída a Desliga dos Blocos, pois as agremiações ali reunidas não 

desejam qualquer tipo de institucionalização, enfatizando que o diálogo com a cidade deve ser feito sem a 

mediação do poder público. 

http://www.comunique9.com.br/2011/05/antarctica-encontre-cerveja.html%20Acessado%20em%2012/10/2017
http://www.comunique9.com.br/2011/05/antarctica-encontre-cerveja.html%20Acessado%20em%2012/10/2017
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No caso da Desliga dos Blocos, seus membros afirmaram na entrevista e em 

depoimentos transcritos em outros trabalhos que não deve existir diálogo com o poder 

público, pois a rua é de todos: 

„A prefeitura quer vender o carnaval de rua para a indústria do turismo e 

nós não vamos aceitar isso. O carnaval é livre e não tem que ficar ligado a 

governo nenhum.‟ 

„O carnaval é uma manifestação de cultura popular e cultura popular não é 

feita nem por vanguarda nem por meia dúzia de intelectuais. É feita pela 

massa que vai para a rua e toma um espaço que é dela. A praça é do povo, 

então ela tem que ser tomada. O problema é como o mercado e o Estado 

percebem isso. Esse é o grande x da questão.‟ (FERNANDES, 2016, p. 141) 

 

(ii) Blocos de embalo 

Os blocos de embalo (Figuras 2.8 a 2.11) desfilam no formato de parada
39

, sem 

necessariamente possuírem alegorias ou enredo. Eles desfilam em pistas preparadas pela 

prefeitura (atualmente, só utilizando aquela situada na região central da cidade
40

) e, 

eventualmente, na localidade onde está sediado. 

Figura 2.8 – Desfile do Bloco Carnavalesco Bafo da Onça – Carnaval de 1984 

 

Fonte: http://www.blocofolioes.com.br/tag/Riotur/ Acesso em 11/04/2017 

                                                           
39

 Baseado em DaMatta (1997), entende-se que o desfile em formato de parada prevê a preparação de uma 

avenida ou rua para o ritual e nela se destacam locais por onde devem passar os desfilantes, onde deve 

ficar a plateia e o lugar destinado às autoridades e comissão julgadora. 
40

 Para um dos integrantes do G.R.E.S. Embalo Carioca, a tática de desfilar na região central da cidade 

quando era bloco de embalo foi por conta dos recursos. ―No Engenho Novo, a gente era responsável por 

tudo e o bloco tava crescendo. Já não dava mais para dar conta de tudo. E ainda tinha o gasto que 

aumentava a cada ano. Desfilar no centro da cidade é bom? É sim. Mas, o ideal foi que a gente tinha um 

local pronto, com segurança e carro de som sem custo para nós.‖
 

http://www.blocofolioes.com.br/tag/riotur/
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Figura 2.9 – Desfile do Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 2.10 – Desfile do Bloco Turma do Gato, Futebol e Samba – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 2.11 – Desfile do G.R. Cacique de Ramos – Carnaval de 2017
41

 

 

Fonte: Acervo do autor 

Não há uma padronização sobre as fantasias, existindo desde blocos onde boa 

parte dos integrantes utiliza uma camisa padronizada até agremiações que se dividem 

em alas com fantasias diferenciadas. Sobre o estatuto de associação, quando filiados a 

uma entidade gestora, estão ligados à LIBERJ e somente possuem acesso aos editais da 

Secretaria de Estado de Cultura e se inscrevem na RIOTUR para a utilização das pistas 

de desfile montadas pela autarquia. 

Na segunda metade da década de 1970, a FBCERJ criou os grupos de blocos de 

empolgação. Nos aspectos descritos acima, os blocos de empolgação possuíam a mesma 

estrutura, aliada à competição em certames. O debate sobre a criação dos blocos de 

empolgação e sua organização competitiva por parte da Federação dos Blocos encontra-

se escrutinados no quarto capítulo do presente trabalho. 

(iii) Blocos de enredo 

Os blocos de enredo possuem estrutura competitiva, estética visual e musical 

similar às escolas de samba e desfilam no formato de parada, sendo todas as 

agremiações deste tipo organizadas na FBCERJ (Figura 2.12 e 2.13). 

                                                           
41

 Apesar do Decreto N
o
 36760/2013, perguntado sobre o uso de cordas, um dos diretores do G.R.. 

Cacique de Ramos explicou o motivo: ―O pessoal vinha reclamando que pagava quase mil reais na 

fantasia e aparecia um monte de gente invadindo o desfile. Aí, resolvemos colocar uma equipe de 

segurança com cordas para acabar com esse negócio de invadir‖. 
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Figura 2.12 – Desfile do G.R.B.C. Novo Horizonte – Grupo 2 – Carnaval de 2014 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 2.13 – Desfile do G.R.B.C. Flor da Primavera – Grupo 1 – Carnaval de 2016 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Em relação às escolas de samba, os desfiles dos blocos de enredo apresentam 

características estéticas semelhantes. Entretanto, possuem menor escala espacial de 

alcance de mobilização, por contarem com montantes de recursos financeiros inferiores 

às destinadas para as escolas de samba (incluindo em relação àquelas pertencentes aos 

últimos grupos de acesso), pela maior dificuldade de construírem redes de apoio com as 

escolas de samba das principais divisões hierárquicas (FERREIRA, J., 2012) e por se 

estabelecerem mais próximos de suas bases territoriais. 

Entendendo a colaboração para o início da reflexão sobre os blocos de enredo, as 

leituras de Costa (2001), Ferreira (2008), Santos (2012) e RIOTUR (1991) apenas 

apontam para uma perspectiva naturalizada e reducionista sobre esta manifestação 

carnavalesca, ao visualizarem somente similaridades visuais e musicais com relação às 

escolas de samba. 

Mesmo em Barbieri (2009a) e Valença (1996), onde se sinaliza uma construção 

identitária, não há um aprofundamento posterior no tema, visto que as obras em questão 

não são dedicadas aos blocos de enredo, mas sinalizam os mesmos como elementos 

importantes para a configuração do cenário do carnaval carioca. Vale ressaltar que estes 

trabalhos não são dedicados ao estudo dos blocos de enredo, sendo os mesmos citados 

ao longo das obras por se relacionarem com o objeto de estudo destas pesquisas.  

Apesar das entidades gestoras não possuírem uma relação de sinergia, visto a 

luta por receber mais capital econômico da RIOTUR e utilizar/monopolizar pistas de 

desfile, foram encontrados capitais sociais e culturais compartilhados nas relações entre 

as agremiações. Como exemplo, componentes do G.R.B.C. Flor da Primavera 

colaboraram com o desfile de 1989 do G.R.E.S. Tupy de Brás de Pina (Figura 2.14). 

Além disso, há um considerável capital social e incorporação interna e transmissão 

externa intensa de capital cultural, pois muitos membros dos blocos de enredo, 

atualmente filiados à FBCERJ, atuam também em escolas de samba e blocos de embalo 

e de rua. 

Apesar de ainda acumularem capital econômico oriundo do poder público por 

possuír capital social suficiente para manter rede de relações sociais que suportam a 

celebração de contrato de prestação de serviço junto à RIOTUR e a participação, de 

forma institucional através da FBCERJ, nos editais da Secretaria de Estado de Cultura, 

verifica-se que, atualmente, seu capital simbólico não é suficiente para intervir na 

construção da memória do carnaval carioca, esquecidos por conta da centralidade 
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dispensada às escolas de samba e aos blocos de rua na atual configuração do campo do 

carnaval carioca. 

Figura 2.14 – Integrantes do G.R.B.C. Flor da Primavera reforçando o contingente do 

desfile do G.R.E.S. Tupy de Braz de Pina – Carnaval de 1989 

 

Fonte: Acervo do G.R.B.C. Flor da Primavera 

Além da queda do número de referências em matérias jornalísticas sobre os 

blocos de enredo, a comparação das publicações da RIOTUR (1991) (2014) sobre a 

memória do carnaval carioca revela este quadro. Na segunda referência, somente as 

escolas de samba e os blocos de rua são incluídos e classificados como síntese do 

carnaval carioca, entendido como expressão cultural por excelência da cidade do Rio de 

Janeiro. 

2.3.3 – Outras agremiações 

Os clubes de frevo desfilam no carnaval carioca desde a década de 1930 e 

passaram a ter concurso desde o final da década de 1940 (MORAES, 1987) (RIOTUR, 

1991). Os concursos seguiram até a década de 1990, sendo que atualmente desfilam em 

caráter amistoso, cabendo, porém, uma ressalva sobre os atuais clubes.  

Considerando a listagem apresentada em RIOTUR (1991) e os clubes atuais, 

verifica-se que nenhuma agremiação atual consta da primeira relação. Além da mudança 

do caráter do desfile, identifica-se uma tática de retomada/manutenção deste tipo de 

manifestação carnavalesca através de novas agremiações, hoje reunidas na Federação 
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dos Clubes de Frevo e Danças Regionais do Estado do Rio de Janeiro; caso este que 

pode ser analisado a partir da experiência metódica adotada por Gonçalves (2007) sobre 

a retomada dos desfiles dos ranchos no carnaval carioca. 

Estes clubes abrem o desfile do sábado de carnaval na pista preparada pela 

prefeitura na Zona Central da cidade, antecedendo a apresentação dos blocos de enredo 

(Figura 2.15).  

Figura 2.15 – Desfile do Clube de Frevo Alegria do Rio – Carnaval de 2016 

 

Fonte: http://www.frevoalegriadorio.com Acesso em 21/09/2017 

O único aporte financeiro que recebem é oriundo da RIOTUR, o qual foi 

reduzido em 20,6%, considerando os valores absolutos repassados em 2013 e 2017; o 

que justifica, por exemplo, no intuito de reduzir custos com músicos e fantasias, no 

carnaval de 2017, o fato de todos os clubes desfilarem ao mesmo tempo com todos os 

estandartes, no final da desfile. 

Os blocos afro e afoxés (Figura 2.16) não constam na relação de manifestações 

do carnaval carioca citada por Moraes (1987) e por RIOTUR (1991), apesar de 

desfilarem desde a década de 1980, como o Bloco Alaafin Aiyê. Atualmente, estas 

agremiações se organizam na Federação dos Blocos Afros e Afoxés do Rio de Janeiro 

(FEBARJ) e desfilam na terça-feira de carnaval na mesma pista situada na região 

central da cidade, por onde também passam os clubes de frevo e os blocos de embalo. 

http://www.frevoalegriadorio.com/
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Figura 2.16 – Desfile do Bloco Afro Zimbauê – Carnaval de 2013 

 

Fonte: http://aquieumevejo.blogspot.com.br/2013/02/um-segmento-o-governo-da-

menor-atencao.html Acesso em 21/09/2017 

Porém, estes blocos não celebram contrato de prestação de serviços junto à 

RIOTUR, somente participando do edital de apoio ao carnaval da Secretaria de Estado 

de Cultura, a qual até o presente momento não pagou o fomento relativo ao carnaval de 

2016 e sequer chegou a lançar o edital para 2017.  

Sobre este edital, cujos valores são bem abaixo em relação àqueles praticados 

pela RIOTUR, a FEBARJ buscou junto à Secretaria de Estado de Cultura um aumento 

na rubrica através da criação de uma categoria própria e não obteve êxito. 

Estrategicamente, orientou-se através de um discurso de preservação das matrizes 

africanas do carnaval carioca, suportado pelo debate de questões étnico-raciais
42

. 

Atualmente, estes blocos encontram-se alocados na categoria 5 deste edital 

(SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, 2015)
43

. 

                                                           
42

 No carnaval carioca, este debate não é novo e pode ser encontrado nas publicações de Araújo (1978), 

Candeia Filho e Araújo (1978) e Rodrigues (1984), tendo como objeto as escolas de samba. 
43 As categorias listadas no edital e os valores alocados são: Categoria 1: Blocos de Enredo e Blocos de 

Embalo (até R$ 370.000,00 no total); Categoria 2: Escolas de Samba dos Grupos ―B‖, ―C‖ e ―D‖ (até R$ 

220.000,00 no total); Categoria 3: Escolas de Samba Mirins (até R$ 80.000,00 no total); Categoria 4: 

Escolas de Samba e desfilantes situados fora da capital (até R$ 60.000,00 no total); Categoria 5: Ranchos, 

Afoxés, Bois Pintadinhos e afins (até R$60.000,00 no total); Categoria 6: Grupos de Clóvis/Bate Bolas e 

Folião Original (até R$ 60.000,00 no total); Categoria 7: Bandas Carnavalescas (até R$ 100.000,00 no 

http://aquieumevejo.blogspot.com.br/2013/02/um-segmento-o-governo-da-menor-atencao.html
http://aquieumevejo.blogspot.com.br/2013/02/um-segmento-o-governo-da-menor-atencao.html
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Agremiações hoje não mais existentes no carnaval carioca, como as grandes 

sociedades e os ranchos mostram a dinamicidade de pertencimento e a variação de 

posse de capital neste campo (ALVARES, 2014) (GONÇALVES, 2007). Estes casos 

mostram que se faz necessário pontuar a necessidade da inclusão de considerações sobre 

o quanto há de permanente nas impermanências do carnaval para que não se faça uma 

operação de redução a um modelo linear de transição tradição-modernidade, 

entendendo, por exemplo, que as grandes sociedades e os ranchos teriam legitimamente 

desaparecido, sendo parâmetros de entrada, e as escolas de samba variáveis de saída, 

considerando as últimas como o próximo passo dentro de um modelo de processo 

civilizatório aplicado à folia carioca (ALVARES, 2014)
44

. 

2.3.4 – Outras manifestações 

Neste item, cita-se a existência de grupos que não desfilam, como blocos 

carnavalescos que optam em permanecer parados, isto é, com deslocamento de percurso 

nulo, grupos de coretos (Figura 2.17), situados na região suburbana da cidade, os quais 

participam de concurso anual, desde 1972, organizado pela RIOTUR, sendo que seus 

resultados encontram-se de forma esparsa, nem constando em RIOTUR (1991)
45

 e 

grupos de bate-bolas (ou clóvis) (Figuras 2.18 e 2.19), encontrados basicamente no 

subúrbio da cidade e que saem às ruas sem necessariamente promover um cortejo 

totalmente cartografado (PEREIRA, 2008). 

2.3.5 – Profissionais 

Um aspecto importante sobre a consolidação das manifestações carnavalescas no 

Rio de Janeiro é fornecido por Ferreira (2005) ao destacar a mediação da imprensa ao 

estabelecer concursos para premiar o melhor rancho, cordão, bloco e etc..  

Os padrões de julgamento destes concursos auxiliaram a formatar estes tipos de 

manifestações carnavalescas, cujas características se estruturam ao longo dos anos
46

. No 

                                                                                                                                                                          
total); Categoria 8: Bailes Populares e Eventos Pré-Carnavalescos e/ou Carnavalescos (até R$ 50.000,00 

no total) 
44

 Estas considerações serão retomadas e podem ser estendidas, pois este modelo linear de transição 

tradição-modernidade permite sua utilização como forma de justificar a diminuição do número de blocos 

de enredo e o consequente aumento do número de escolas de samba, bem como o crescimento do 

carnaval dos blocos de rua em detrimento das escolas de samba e dos blocos de enredo e de embalo. 
45

 Cabe destacar que estes concursos já eram promovidos desde a década de 1930, segundo Guimarães 

(2011), sendo apontada pela autora como uma das possibilidades de entendimento sobre a retração do 

carnaval de rua da região central da cidade entre as décadas de 1930 e 1950. 
46

 No caso das escolas de samba, nos primeiros desfiles oficiais, além da cobertura jornalística, a 

imprensa atuou também como patrocinadora, estabelecendo uma lógica competitiva entre as agremiações 
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início do século XX, estas categorias não se encontravam cristalizadas e eram utilizadas 

de forma indistinta, sendo o trabalho de Moraes (1987) importante marco nesta 

sistematização e cujo discurso reproduziu-se em outras obras sobre o carnaval do Rio de 

Janeiro, como as de Costa (2001) e Valença (1996). 

Figura 2.17 – Coreto de Magalhães Bastos – Carnaval de 2013 

 

Fonte: http://www.magalhaesbastos.com.br Acesso em 21/09/2017 

A lógica da competição permeou os encontros das agremiações no período do 

carnaval e era desejada por estas, conforme apontam Ferreira, F. (2012) e Silva (2007). 

Para Cavalcanti (2006), o dinamismo e a força destas agremiações vêm justamente desta 

natureza competitiva, pois, independente da classificação no concurso, sempre é 

necessário recomeçar, terminando um ciclo carnavalesco e iniciando outro em seguida, 

subsidiado por tensões entre pressões por inovações estéticas musicais e visuais e por 

manutenção de elementos considerados tradicionais, claramente pendendo para a 

valoração dos elementos visuais em detrimento dos musicais. Para a autora, ao lado de 

seu aspecto ritual, esta lógica competitiva estabeleceu a importância dos desfiles a partir 

da permanência dos mesmos no imaginário da cidade. 

                                                                                                                                                                          
com distribuição de prêmios (FERREIRA, F., 2012) (QUEIROZ, 1992) (SILVA, 2007). Esta lógica 

agonística também permeou os concursos de grandes sociedades, ranchos e blocos (FERREIRA, 2004). 

Em todos os casos, a posterior participação do poder público iniciou-se com a mediação da imprensa até o 

momento em que se responsabilizou integralmente pela promoção dos certames. 

http://www.magalhaesbastos.com.br/
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Figura 2.18 – Grupo de bate-bolas em Madureira – Carnaval de 1986 

 

Fonte: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-

artigos/reportagens/1038-clovis-ou-bate-bolas-de-diversao-suburbana-a-patrimonio-

cultural Acesso em 21/09/2017 

Figura 2.19 – Turma da Kuka – Carnaval de 2007 

 

Fonte: PEREIRA (2008) 

Outra função importante da imprensa na cobertura do carnaval carioca foi o 

fomento a um formato de organização e espacialização que privilegiou a concentração 

da festa na área central da cidade (FERREIRA, 2005). Importante destacar que a própria 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1038-clovis-ou-bate-bolas-de-diversao-suburbana-a-patrimonio-cultural
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1038-clovis-ou-bate-bolas-de-diversao-suburbana-a-patrimonio-cultural
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1038-clovis-ou-bate-bolas-de-diversao-suburbana-a-patrimonio-cultural
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dinâmica de configuração espacial de construção/desconstrução de lugares 

carnavalescos ressoa na imprensa através do estabelecimento de um quadro mais geral 

da cobertura midiática e da visualização primária dos espaços de tensão, articulação, 

dominação, negociação, regulamentações e subversões observáveis nas questões 

cotidianas destas agremiações, que surgem como pautas nos periódicos. 

Sobre esta função de mediação, Coutinho (2006) a analisa a partir da experiência 

do Centro dos Chronistas Carnavalescos (CCC), que funcionou até a década de 1940, 

quando o modelo de crônica migrou praticamente para um perfil mais restrito ao 

informativo sobre as atividades das agremiações carnavalescas. RIOTUR (1991) 

também cita a importância dos cronistas carnavalescos na época destacada por Coutinho 

(2006), mas inclui uma denominada segunda geração, sendo esta responsável pela 

criação da Associação dos Cronistas Carnavalescos (ACC), entidade fundamental para o 

surgimento da FBCERJ através da promoção de concursos de blocos carnavalescos. 

Outro grupo de profissionais atuantes no campo do carnaval carioca é relativo 

àqueles que prestam serviço às agremiações. Hoje, o capital social oriundo da rede de 

relações com outras agremiações é profundamente dependente destes profissionais, 

principalmente o carnavalesco e os integrantes da direção de carnaval. Desta forma, por 

exemplo, materiais de fantasia e esculturas são obtidos em agremiações onde os 

profissionais já atuaram ou possuem forte vínculo de amizade. Esta captação também é 

feita pela diretoria da agremiação ao solicitar auxílio a outras que desfilaram com 

enredos de temática semelhante em anos anteriores. Neste caso, também sua rede de 

relações com outras agremiações é muito dependente dos profissionais que prestam 

serviço a ela. Além de material, outra forma de colaboração está no uso de espaços 

comuns para a preparação do desfile. 

Sobre os trabalhadores que atuam nos locais de produção dos desfiles, Sireyjol e 

Ferreira (2010) constataram que eles circulam de um barracão para outro durante o ciclo 

de produção do carnaval, prestando serviços para outra escola de samba no ano seguinte 

ou atendendo a mais de uma agremiação ao mesmo tempo. Esta circulação estabelece 

redes profissionais que incrementam o capital social e o capital cultural das 

agremiações, as quais são acionadas quando uma escola de samba contrata 

trabalhadores e constituem circularidade de pessoas e saberes. Os autores relatam 

também que nem sempre os trabalhadores torcem pela agremiação onde prestam 
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serviços. Desta forma, a associação sentimental entre funcionários e escola de samba 

não é imediata, desprovida de capital simbólico.  

Outro ponto importante nesta questão, descrito, por exemplo, em Ferreira, J. 

(2012), é a passagem de um mesmo trabalhador entre diversas agremiações, porém 

devidamente programada. Isto é, de forma geral, trabalhadores em atividades de 

estruturas metálicas, marcenaria, escultura ou adereçaria avançam com seus serviços nas 

escolas de samba das primeiras divisões hierárquicas, assumindo, mais próximo do 

carnaval, tarefas semelhantes nas escolas de samba dos últimos grupos de acesso e nos 

blocos de enredo. Aqui, também se constata a construção de importantes redes de 

relações, pois estes trabalhadores trazem consigo a possibilidade de uso de materiais 

não utilizados nas agremiações de maior porte financeiro, mas também um conjunto de 

conceitos e práticas, as quais podem ser de grande valia para agremiações que não 

podem dispor de recursos financeiros para qualquer tipo de capacitação de seus 

colaboradores, constituindo em uma tática para elevação do capital cultural da 

agremiação neste âmbito. 

Por fim, ao analisar a atuação destes profissionais nas escolas de samba dos 

últimos grupos de acesso, a partir dos conceitos de projeto e campo de possibilidades 

desenvolvidos por Velho (2003), identifica-se em Ferreira (2008) a descrição de 

trajetórias individuais voltadas para a atuação nas escolas de samba que desfilam no 

Sambódromo, às quais incorporam-se também segmentos além daqueles responsáveis 

pela parte plástica do desfile. (onde várias destas trajetórias em Feijó e Nazareth (2011) 

são descritas), incluindo-se compositores, intérpretes, instrumentistas, casais de mestre-

sala e porta-bandeira e coreógrafos
47

. 

2.3.6 – Órgãos e agentes públicos 

Inspirada pelas considerações indicadas por Yúdice (2004) sobre a conveniência 

da cultura aos mercados, esta pesquisa aponta para um elemento importante relativo à 

configuração do campo do carnaval carioca, o qual é a questão dos relacionamentos 

com os poderes executivo e legislativo através de canais de comunicação com 

parlamentares, secretários e órgãos administrativos relacionados ao turismo, pois a 

                                                           
47

 Atualmente, verifica-se um processo de profissionalização de blocos de rua, onde eles se configuram 

como campo de possibilidade para trajetórias individuais voltadas à área musical através da promoção de 

atividades durante todo o ano com shows e oficinas. Em alguns casos, o próprio desfile não se constitui 

mais como a atividade fim da agremiação, sendo, na verdade, um momento privilegiado de exposição da 

marca.  
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formulação e execução das políticas de incentivo ao carnaval implementadas pela 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não partem da secretaria de cultura 

(GUIMARÃES; SILVA, 2016)
48

. 

Além do capital social, estas relações auxiliam as agremiações no fomento à 

organização das competições. Aqui, estratégias diferentes foram adotadas. A LIESA 

objetivou ocupar o Sambódromo para, a partir dele, construir seu lugar próprio, 

enquanto a FBCERJ optou pelo espraiamento dos locais de desfile, configurando 

lugares carnavalescos em diversos pontos da cidade, através da associação com a 

RIOTUR como prestadora de serviço no que tange à promoção do carnaval de rua. 

Sobre a atuação do poder público, Augras (1993) afirma que a concessão da 

permissão para desfilar, o controle sobre os locais onde os desfiles possam ocorrer e a 

inserção destas manifestações carnavalescas na programação turística da cidade 

marcaram claramente sua intervenção no universo das escolas de samba (e, por extensão 

em menor grau, aos blocos carnavalescos), sendo esta posteriormente aperfeiçoada 

através da disponibilização de auxílio financeiro e da infraestrutura dos locais de 

desfile. Neste caso, segundo Gonçalves (2008), as redes de relações que formaram e 

gerem a RIOTUR conseguem se comunicar organicamente com as agremiações 

carnavalescas e indicam importantes pistas para explicar a vitalidade e o sucesso, ou 

não, dos desfiles das mesmas no carnaval carioca. 

Para o crescimento das manifestações carnavalescas ligadas às camadas sociais 

subalternas da cidade, fundamental foi o reconhecimento por parte do poder público, 

incluindo a distribuição de subvenção financeira como forma de apoio à preparação dos 

desfiles
49

. Este tipo de valorização representou também importante estímulo para a 

criação de inúmeras agremiações nos mais diferentes pontos da cidade, atraindo também 

outras, as quais se situam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

                                                           
48

 Desde o final da década de 1990, o Governo do Estado do Rio de Janeiro buscou participar deste campo 

através de editais de fomento ao carnaval, dentro do âmbito da Secretaria de Estado de Cultura. 

Entretanto, os valores previstos para 2016 não foram pagos e o edital para o carnaval 2017 sequer chegou 

a ser publicado. 
49

 Atualmente, além desta subvenção, há a possibilidade de captação de verba através de diversas formas 

de patrocínio, incluindo o que se denomina ―enredo patrocinado‖. A capacidade de construir redes de 

apoio deste tipo é diretamente proporcional à possibilidade de exposição da marca do patrocinador na 

mídia e ao capital simbólico que a agremiação possui. Desta forma, todas as agremiações que desfilam 

em caráter de competição, excluídas as escolas de samba que desfilam no Sambódromo, basicamente 

montam seus desfiles a partir da subvenção fornecida pelo poder público. 
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Outro aspecto importante desta relação é apontado por Diniz (1982) e Zaluar 

(1985) ao sinalizarem a incorporação de lideranças locais como uma das bases de 

sustentação da gramática política clientelista (NUNES, 2003), que operou fortemente no 

quadro político do Rio de Janeiro da década de 1960 até a primeira metade da década de 

1980. Segundo as autoras, a articulação com blocos carnavalescos e escolas de samba 

representava a possibilidade de se cooptarem lideranças em zonas suburbanas, onde 

estas agremiações eram praticamente a única atividade aglutinadora dos moradores da 

localidade, tornando-se, também consequentemente, em instâncias de defesa dos 

interesses da comunidade. 

Este tipo de gramática política (NUNES, 2003) baseia-se no preposto dos 

ocupantes de cargos públicos como representantes de bairros específicos situados em 

zonas eleitorais específicas, onde o permanente relacionamento com a clientela e o 

atendimento às reivindicações locais e acesso à máquina pública estabelecem vínculos 

eleitorais a partir de uma ―política de comunidade‖ (DINIZ, 1982) (KUSCHNIR, 2000). 

Para os blocos carnavalescos, os quais possuem reduzido capital econômico próprio, 

porém com grande capital social perante ao clientelismo, devido à sua 

representatividade local, a prática desta gramática era importante para a manutenção de 

suas atividades carnavalescas, bem como acumular capital simbólico perante à 

localidade, pois além de ‗melhorias para a escola [e bloco], como uma nova quadra de 

ensaio ou um instrumento para a bateria, encaminham também ao político problemas 

do bairro (...)' (DINIZ, 1982, p. 135, grifo meu). 
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3 – BLOCOS DE ENREDO: IDENTIDADE E ORGANIZAÇÃO 

Este capítulo é dedicado aos blocos de enredo, enfatizando a estruturação desta 

manifestação carnavalesca a partir dos marcos referenciais de sua construção identitária 

e organizacional, através do trabalho empreendido sobre a realidade empírica das 

agremiações contempladas no desenho da pesquisa.  

Discutir o processo de criação de uma agremiação carnavalesca e suas 

configurações identitária e organizacionais obriga-nos a entender que o mesmo não 

ocorre somente pela disposição de um grupo de pessoas, mas envolve fatores políticos, 

econômicos e culturais, os quais foram delineados no capítulo anterior em capitais 

disputados no interior no campo do carnaval carioca. Aqui, estes capitais e suas formas 

de uso e acumulação serão destacadas a partir da realidade empírica das agremiações 

pesquisadas. 

Neste capítulo, a partir das entrevistas, dos discursos enunciados e descritos em 

fontes secundárias e das observações no trabalho de campo, pretende-se apresentar a 

visão dos vários agentes do campo do carnaval carioca sobre os blocos de enredo e sua 

tipologia. O objetivo deste capítulo não é estabelecer uma síntese ou um conjunto de 

atributos que definam um bloco de enredo em contraposição às demais manifestações. 

Pontuando a importância dos blocos de enredo na configuração do carnaval carioca, 

Simas (2015) afirma que: 

A tradição dos blocos de enredo no Rio de Janeiro, sem os quais não se conta 

a história do carnaval carioca, atingiu o ápice entre as décadas de 1960 e 

1970. 

(...) 

O desfile dos blocos de enredo era tão importante que, durante muito tempo, 

eram eles que abriam o carnaval na passarela, se apresentando no sábado de 

carnaval. Os blocos eram considerados, inclusive, importantes formadores de 

sambistas e carnavalescos para as escolas de samba. Como, afinal, contar a 

história da festa sem falar de Canários das Laranjeiras, Vai Se Quiser, Difícil 

é o Nome, Flor da Mina, Unidos de São Cristóvão, Boi da Freguesia, Embalo 

do Catete, Arranco, Arrastão de Cascadura, etc.? (SIMAS, 2015) 

 

3.1 – Construção identitária 

O objetivo deste item não é estabelecer um marco referencial onde se repousa a 

identidade dos blocos de enredo. Não se pretende aqui estabelecer uma definição, um 

conceito a partir das múltiplas visões que se tem de um bloco de enredo. Trata-se de 

entender os elementos demarcatórios que possibilitem compreender como se forjaram as 

questões identitárias referentes aos blocos de enredo e as leituras consequentes. 
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Já apresentados no capítulo anterior seus aspectos externos, os quais são 

adotados, segundo Leopoldi (2010a), para caracterizar inicialmente a manifestação 

carnavalesca, a seguir, pretende-se trabalhar os elementos significativos que emergem 

em seu contexto social, considerando os blocos de enredo em si, bem como as 

representações imputadas a eles por agentes externos. 

A identidade é relacional e marcada pela diferença. O sentimento de identidade é 

tomado no sentido da imagem de si, para si e para os outros, sendo as construções 

identitárias ocorrendo em um cenário de disputas e negociações. Dentre as concepções 

possíveis de identidade, as quais foram sistematizadas por Hall (2005), conclui-se que, 

na modernidade, vivencia-se uma construção identitária multifacetada (e, por vezes, 

contraditória em si) e um processo de identificação provisório e variável de 

estabelecimento das identidades culturais. Por outro lado, a afirmação das identidades 

demanda formas de autenticação, sendo muito frequentemente feita por reivindicações 

da história do grupo cultural em questão assentadas, por exemplo, em termos de 

tradição, território e cultura (WOODWARD, 2003). 

Desta forma, não pode haver identidade sem memória e não pode haver memória 

sem identidade, pois a memória expressa sentimentos de continuidade ou coerência na 

reconstrução de si, sendo elemento constituinte do sentimento de identidade 

(CANDAU, 2013). A relação entre identidade e memória coloca que a identidade se 

manifesta como um relato, um discurso referenciado em si próprio que se projeta como 

uma totalidade sustentada pela natureza do acontecimento recordado e os contextos 

sincrônicos do acontecimento e da rememoração. Por outro lado, o esquecimento pode 

ser usado como inicializador, por parte de indivíduos ou grupos, de um processo de 

construção ou restauração da imagem de si de forma a satisfazer especificidades 

conjunturais (CANDAU, 2013). 

3.1.1 – Olhares sobre os blocos de enredo 

Remetendo às primeiras décadas do século XX, com o surgimento e o 

crescimento dos desfiles dos ranchos e dos blocos
50

, Ferreira (2004) destaca que os 

quesitos julgados nestes primeiros concursos estabeleciam que a alteridade dos blocos 

                                                           
50

 No próximo capítulo, estes concursos retornam como objeto de análise, entendendo que os mesmos se 

constituíram em um preâmbulo para o retorno dos concursos de blocos na década de 1960, certames estes 

referenciais para a constituição da FBCERJ.  
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se estabelecia com os ranchos, ‗deixando perceber que os ―blocos‖ eram uma espécie de 

versão mais pobre, e talvez mais jocosa, dos ranchos‘ (FERREIRA, 2004, p. 175). 

‗Em 1916, um artigo do Jornal do Commercio, de 4 de março, destaca o 

crescimento, naquele ano, da novidade dos blocos, descritos como grupos 

uniformizados (alguns até com ―gosto‖, segundo o jornal), que não se 

―desmembraram‖, ou seja que desfilam coesos. Ainda, segundo o artigo, 

―todos os ‗blocos têm denominações, mais ou menos espirituosas e 

pitorescas.‖
51

 (FERREIRA, 2014, p. 277) 

  

Continuando neste período temporal, interessante observar que, diferentemente 

das demais tipologias de agremiações, a terminologia escola de samba surge no Rio de 

Janeiro em 1931 e 1932 já devidamente formatada, com seus princípios e possibilidades 

de performance já estabelecidos. Em cinco anos, partem da inexistência ao estatuto de 

possuírem uma entidade representativa e gestora de suas apresentações no carnaval 

(FERREIRA, F., 2012). Mas, por outro lado, para explicar como em um curto espaço de 

tempo a denominação escola de samba conseguisse se estabelecer solidamente, é 

plausível lançar a hipótese de que esta terminologia já tinha sido incorporada ao 

vocabulário do carnaval carioca e foi adotada por certos grupos que não tinham 

visibilidade e desejavam dialogar com a cidade, ao menos no período de carnaval.  

Hipótese semelhante é comprovada nesta pesquisa para abordar o aparecimento 

da denominação bloco de enredo quatro décadas depois, conforme será demonstrado no 

capítulo seguinte deste trabalho
52

. Contrariando RIOTUR (1991), que atesta a existência 

dos blocos de enredo desde o início da FBCERJ, a partir das pesquisas em jornais, 

pode-se inferir que a nomenclatura em questão surgiu para o carnaval de 1977, após 

mais de dez anos de existência da FBCERJ
53

.  

Antes, todos os blocos filiados à FBCERJ eram chamados de blocos 

carnavalescos, terminologia genérica e adotada para designar qualquer bloco 

especificado no item 2.3.2 do presente trabalho, identificados, por vezes, através de 

                                                           
51

 Os blocos de enredo filiados à FBCERJ mantiveram esta característica, Por exemplo, podem ser citados 

nomes como: Bloco do Barriga, Veneno da Suburbana, Brinca Quem Pode de Santa Teresa, Canários das 

Laranjeiras, Baba de Quiabo, Amar é Viver, Xodó das Meninas do Jardim América, Mataram Meu Gato, 

Suco de Camarão, Chamego de Turiaçu, Garrafal, Difícil é o Nome, Cara de Boi, Durinhos de Padre 

Miguel, Boca na Garrafa, Mamãe Não Deixa, Boca de Siri, Arame de Ricardo, Baixada do Sapo, Pomba 

Rolou, Solta o Bicho e Vai Barrar? Nunca!, dentre outros. 
52

 Esta hipótese pode ser estendida à denominação bloco de embalo, tendo sua ocorrência verificada em 

jornais a partir de 1968, sendo que muitos blocos antes já incorporavam o vocábulo ―embalo‖. A primeira 

matéria encontrada com este termo foi publicada no jornal Tribuna da Imprensa. ‗Brasinha do Catumbi é 

o mais novo “bloco de embalo” da cidade e está realmente tomando conta dos bairros. Motivo: fantasias 

mais em conta e plena liberdade de movimento‘ (TRIBUNA DA IMPRENSA, 1968, p. 11, grifo meu). 
53

 Esta questão será mais detalhada no capítulo 4, pois a nomenclatura adotada pela FBCERJ fez parte da 

estratégia de legitimação a partir da acumulação de capitais no interior do campo do carnaval carioca. 
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expressões como ―blocos com enredo‖, ―blocos que desfilam com alas e fantasias‖ ou 

―blocos semelhantes a escolas de samba‖. Um destes exemplos é descrito em Diário 

Carioca (1961): 

‗O Bloco do ―Barriga‖ de Copacabana, que tem sua concentração na Praça 

Cardeal Arcoverde, onde abriga mais de seiscentas pessôas, este ano sairá 

em caráter de autêntica escola de samba, com suas alas femininas e 

masculinas, diretoria organizada, diretoria de harmonia, enfim, grande 

modificação, onde tem em sobressalto os outros blocos de Copacabana e 

Ipanema.‘ (DIÁRIO CARIOCA, 1961, p. 9, grifo meu) 

 

Desta forma, constata-se que existiam blocos cujo desfile se caracterizava a 

partir da apresentação de um enredo e composição de alas, identificado como uma 

manifestação semelhante aos ranchos e, posteriormente, às escolas de samba. Estes 

desfiles inclusive chamaram a atenção da imprensa que promoveu concursos de blocos, 

os quais potencializaram a reunião de agremiações deste tipo em uma entidade gestora. 

 Continuando na seara dos periódicos, apresentam-se o número de recorrências 

em jornais dos termos blocos de rua, blocos de embalo e blocos de enredo, nas Tabelas 

3.1 a 3.3, respectivamente. 

Tabela 3.1 – Número de recorrências do termo ―blocos de rua‖ em jornais 

Jornal / Período 1930-

1939 

1940-

1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

Diário Carioca 1 - 4 6 (---) (---) (---) (---) 

O Jornal 2 - 3 5 (---) (---) (---) (---) 

Diário de Notícias - - 2 5 11 (---) (---) (---) 

Correio da Manhã 13 - 13 9 7 (---) (---) (---) 

Última Hora (---) (---) 6 4 (*) 1 (---) (---) 

A Luta Democrática (---) (---) - 1 7 3 (---) (---) 

Jornal dos Sports - - - - 8 11 10 (---) 

Tribuna da Imprensa (---) - 3 8 2 9 13 27 

Jornal do Brasil 1 1 10 6 9 21 80 252 

O Globo 8 6 23 25 138 339 311 590 

O Fluminense 4 - 1 1 14 14 19 94 

Jornal do Commercio 1 1 1 3 3 12 14 39 

 

(---) Não houve a circulação do jornal na década em questão (*) Acervo não digitalizado  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 3.2 – Número de recorrências do termo ―blocos de embalo‖ em jornais 

Jornal / Período 1930-

1939 

1940-

1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

Diário Carioca - - - - (---) (---) (---) (---) 

O Jornal - - - 1 (---) (---) (---) (---) 

Diário de Notícias - - - - 35 (---) (---) (---) 

Correio da Manhã - - - - 7 (---) (---) (---) 

Última Hora (---) (---) - - (*) 6 (---) (---) 

A Luta Democrática (---) (---) - 6 43 7 (---) (---) 

Jornal dos Sports - - - 4 37 18 - (---) 

Tribuna da Imprensa (---) - - 1 18 2 - 2 

Jornal do Brasil - - - 1 52 26 11 15 

O Globo - - - 3 47 91 27 28 

O Fluminense - - - - 30 66 26 30 

Jornal do Commercio - - - - 14 10 2 1 

 

Tabela 3.3 – Número de recorrências do termo ―blocos de enredo‖ em jornais 

Jornal / Período 1930-

1939 

1940-

1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

Diário Carioca - - - - (---) (---) (---) (---) 

O Jornal - - - - (---) (---) (---) (---) 

Diário de Notícias - - - - - (---) (---) (---) 

Correio da Manhã - - - - - (---) (---) (---) 

Última Hora (---) (---) - - (*) 6 (---) (---) 

A Luta Democrática (---) (---) - - 8 8 (---) (---) 

Jornal dos Sports - - - - 1 41 - (---) 

Tribuna da Imprensa (---) - - - 5 11 1 - 

Jornal do Brasil - - - - 8 70 16 29 

O Globo - - - - 17 149 66 37 

O Fluminense - - - - 5 30 26 11 

Jornal do Commercio - - - - - 27 7 1 

(---) Não houve a circulação do jornal na década em questão (*) Acervo não digitalizado  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Além de corroborar as hipóteses acima referentes ao surgimento das expressões 

bloco de enredo e bloco de embalo, os dados revelam que a recorrência do termo bloco 

de rua (Tabela 3.1) nas matérias jornalísticas mostra um comportamento diferente 

daqueles verificados nas Tabelas 2.1, 3.2 e 3.3, para os termos blocos carnavalescos, 

blocos de embalo e blocos de enredo, respectivamente.  

O crescimento constante no número de referências aos blocos de rua desde a 

década de 1970 configura um processo de identificação direta dos blocos carnavalescos 

com os blocos de rua, constatação esta corroborada ao consultar os trabalhos de 

Andrade (2012), Arraes (2013), Barros (2013), Frydberg (2014), Herschmann (2013), 

Leopoldi (2010b), Pimentel (2002) e Sapia e Estevão (2012), que excluem os demais 

tipos de blocos e outras manifestações carnavalescas em suas análises. Para estes 

autores, abordar o carnaval de rua do Rio de Janeiro é somente mirar atenção aos blocos 

de rua. Com isto, tende-se a depositar todo o capital simbólico dos blocos no carnaval 

carioca nos blocos de rua, o qual caminha para ser identificado com o vocábulo ―bloco‖. 

Para ilustrar esta narrativa, somando o número de referências encontradas nos 

jornais que mantiveram edições ao longo de praticamente todas as décadas incluídas no 

levantamento (Jornal do Brasil, Jornal dos Sports, O Fluminense, O Globo e Tribuna da 

Imprensa), visualiza-se na Figura 3.1 este processo contínuo de identificação. 

Figura 3.1 Número de recorrências sobre os termos relativos aos blocos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Atualmente, pelo fato de existirem semelhanças visuais e musicais entre os 

blocos de enredo e as escolas de samba e da origem de muitas escolas de samba ter sido 

um ou mais blocos de enredo, corroborando o apontamento citado anteriormente de 

Leopoldi (2010a), tende-se a identificar os blocos de enredo como escola de samba de 

proporções reduzidas. Diversos autores centram esta similaridade com as escolas de 

samba para caracterizar este tipo de manifestação carnavalesca. ‗Os blocos de enredo 

eram escolas de samba em escala reduzida, que desfilavam e competiam.‘ (COSTA, 

2001, p. 177). ‗Nas noites de sexta e sábado desfilam na Intendente Magalhães os 

blocos de enredo dos grupos de acesso. São grupos pequenos, protótipos de escolas de 

samba (...).‘ (FERREIRA, 2008, p. 98, grifo meu). ‗Os blocos de enredo podem ser 

definidos como ―mini-escolas de samba‖, uma vez que além das fantasias são 

confeccionadas também algumas alegorias.‘ (SANTOS, 2012, p. 21, grifo meu). 

Porém, destaca-se que nem todas as visões sobre os blocos de enredo comungam 

destes tipos de caracterização. Permanecendo na análise de seus aspectos externos, 

Valença (1996) afirma que os blocos de enredo possuem estrutura organizacional muito 

próxima (e não igual) à das escolas de samba, sublinhando esta capacidade gerencial 

como um dos traços diferenciadores destes blocos em relação aos demais. Barbieri 

(2009a) amplia esta análise e inclui a similaridade da estrutura competitiva dos blocos 

de enredo em relação às escolas de samba, porém destacando as diferenças com relação 

aos quesitos de julgamento e aos graus de importância dados aos mesmos durante a 

análise das apresentações pelo corpo de jurados. 

Sobre a associação com os demais blocos, em determinados momentos verifica-

se um discurso que identifica os blocos de enredo como infiéis tributários da tradição 

dos ―autênticos‖ blocos e, mais uma vez, como escolas de samba de proporções 

limitadas. As referências abaixo mostram esta construção da identidade destas 

agremiações por cronistas e jornalistas carnavalescos. 

‗Sérgio Cabral, conhecido crítico de música popular, ficou surpreso com a 

decisão do presidente da Riotur, Vitor Pinheiro, de eliminar do carnaval 

carioca os tradicionais blocos de embalo. 

Para Sérgio Cabral, nada poderia ser mais infeliz. Os blocos de embalo 

representam o verdadeiro carnaval dos bairros, e sua presença nas passarelas 

do samba é mais uma força para os festejos de Momo. Os demais blocos 

[blocos de enredo] são na realidade uma subdivisão das escolas de samba. 

- Esses é que deveriam sofrer restrições, pois não se enquadram em nenhum 

dos casos, isto é, não são blocos, nem tampouco escolas de samba, concluiu.‘ 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1975, p. 3, grifo meu) 

 



 
 

80 
 

Bloco, antigamente, era um bando de sujeitos que se juntavam e resolviam 

sair por aí no carnaval, batendo lata e pulando à toa. Hoje é um negócio 

mais sofisticado. Quem não conhecer o assunto e estiver na Presidente 

Vargas às 21 horas, após o desfile dos frevos, vai achar que está vendo escola 

de samba. Mas serão os blocos [de enredo] do primeiro grupo (JORNAL DO 

BRASIL, 1972a, p. 12, grifo meu) 

 

Nas entrevistas com os profissionais ligados à imprensa, a mesma construção 

identitária baseada em uma diferenciação hierárquica surge, conforme se pode verificar 

na fala de um destes ao ser questionado sobre a existência de diferenças entre blocos de 

enredo e escolas de samba.   

„Tem diferença no sentido em que nós hoje temos duas categorias bem 

definidas, de que escolas de samba está acima de blocos. (...) O bloco já é 

uma coisa pejorativa, né... Quando você vê uma escola de samba ruim, você 

fala: parece um bloco. Então, tem esse lado pejorativo. Infelizmente, é algo 

cultural. O que fazer para valorizar os blocos de enredo, eu sinceramente 

não sei a resposta. Mas, eu acho que os blocos de enredo tem que procurar 

um caminho talvez próprio. Não ficar preocupado com a questão da escola 

de samba. Tratar de criar pontes com as escolas de samba. (...). Fundei um 

bloco de enredo aqui em Y. Eu vou tentar me aproximar da escola de samba 

X e criar um laço com X para motivar o cara que gosta da escola X a gostar 

do meu bloco também. E dizer que é o seguinte: a região aqui vai ter uma 

grande escola de samba e um grande bloco. A gente vai ser campeão das 

escolas de samba e campeão dos blocos.‟ 

(...) [perguntado se esta associação interessaria às grandes escolas de samba] 

„Por ser uma outra coisa, acho que eles não se preocupariam. A visão deles 

é meio turva quanto a isso. Eles se preocupam mais é com uma escola. Se 

aparecer uma outra escola.‟ 

 

Por outro lado, este mesmo entrevistado aponta para a necessidade dos blocos de 

enredo em construir suas identidades de forma relacional com as escolas de samba, 

porém estabelecendo marcadores de diferença, retomando a noção de identidade em 

Woodward (2003), principalmente no que tange ao território. 

Outro ponto importante destacado por este entrevistado é a identidade formadora 

dos blocos de enredo, baseado em uma posse de capital cultural e social que os 

identificam como agremiações geradoras de sambistas e elementos de apoio às escolas 

de samba. Entretanto, na mesma fala, alerta que este capital cultural vem sendo 

deslocado para as escolas de samba mirins e dos últimos grupos de acesso: 

„Muito do que hoje a União da Ilha é, deve-se ao antigo Boi da Freguesia. O 

Quinho começou lá. Vários compositores até hoje atuantes como o 

Marquinhos do Banjo, como o Marquinhos Fuzil. Eles são cria do Boi da 

Ilha (...) E infelizmente o que aconteceu com o Boi da Ilha aconteceu com os 

outros blocos. Grandes blocos viraram escolas pequenas. Nos anos 60, 70, o 

Boi era maior que a União da Ilha. O Bloco Boi da Freguesia era maior do 

que a escola de samba União da Ilha. Há relatos que eles emprestavam os 

talabartes para a União da Ilha.‟ 

 

A constatação acima desta identidade formadora é corroborada por Simas 

(2015): 
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A tradição dos sambas de enredo dos blocos também é farta. Sambas como 

Ganga Zumba e Tempo de Obrigação, dos Canários das Laranjeiras; Hilário 

Ojuobá, do Vai Se Quiser; A Sacerdotisa do Afefé, da Flor da Mina do 

Andaraí; O engenho malassombrado, da Flor da Mina do Andaraí; se 

colocam entre os maiores do gênero em qualquer época. Compositores 

consagrados como Carlinhos Sideral, Dario Marciano, Chocolate, Pedrinho 

da Flor e Noca da Portela, foram atuantes autores de sambas para os blocos. 

(...) 

Só para dar exemplos da riqueza desse legado, vale lembrar que Didi, o 

grande compositor da União da Ilha do Governador, costumava dizer que sua 

obra-prima era O segredo das águas dançantes, samba que fez para o Boi da 

Freguesia (bloco que virou depois a escola Boi da Ilha do Governador – e 

confesso que nunca simpatizei com a mudança do nome
54

). Consagrado 

compositor da escola de samba do bairro, Didi afirmava que acertou mesmo 

no samba que fez para o Boi. 

(...) 

O grande compositor Mauro Duarte, parceiro de João Nogueira e Paulo César 

Pinheiro, é um dos maiores compositores da história do bloco Foliões de 

Botafogo. Dentre os sambas que Mauro fez para o bloco da Zona Sul, 

destacou-se o clássico Tributo aos Orixás [com Rubem Tavares e Noca] em 

virtude da gravação de Clara Nunes, em disco de carreira. A simples audição 

do samba, uma obra prima, dá a dimensão de quantos grandes sambas de 

blocos se perderam no tempo pela ausência do registro sonoro. (SIMAS, 

2015) 

 

Continuando na questão da identidade formadora destas agremiações, em 

entrevista à jornalista Fabíola Diniz, uma das mais importantes porta-bandeiras da 

Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, Maria Helena recorda sua experiência nos 

blocos de enredo: 

‗Minha vida todinha foi ser uma porta-bandeira. Nem me lembro exatamente 

quantos anos tinha quando comecei como porta-estandarte em blocos. Na 

minha época, para ser porta-bandeira de uma escola grande tinha que 

passar por porta-estandarte antes‟, conta Maria Helena que já defendeu 

blocos históricos como "Quem Quiser pode Vir", "Cometas do Bispo" e "Boi 

da Freguesia" (UOL CARNAVAL, 2015) 

 

Outro profissional ligado à imprensa entrevistado nesta pesquisa relativiza esta 

hierarquização única entre blocos de enredo e escolas de samba, distinguindo os blocos 

de enredo de acordo com sua posição na hierarquia competitiva da FBCERJ, igualmente 

provendo tal operação com as escolas de samba e suas divisões nas entidades gestoras. 

Para ele, no âmbito geral, os blocos de enredo não são mini-escolas de samba:  

                                                           
54

 Verifica-se que ocorreram processos semelhantes em outras agremiações, onde ao passarem à condição 

de escolas de samba modificaram seus nomes no intuito de ampliarem sua construção espacial e 

alargarem suas redes de apoio, associando suas agremiações a um território mais amplo, como um bairro. 

Neste caso, ampliando da localidade da Freguesia para incluir toda a Ilha do Governador. Outros 

exemplos podem ser elencados como as mudanças de nome dos blocos Mataram meu Gato e Bafo do 

Bode, os quais se transformaram nas escolas de samba Gato de Bonsucesso e Renascer de Jacarepaguá. 

Porém, este processo não pode ser generalizado, pois, por outro lado, na própria Ilha do Governador, o 

Acadêmicos do Dendê permaneceu com o mesmo nome na passagem para escola de samba. Outro 

exemplo é a Unidos do Cabral, a qual faz referência ao logradouro onde fica sua quadra, na Rua Álvares 

Cabral, no bairro do Cachambi. 
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„É muito abaixo. Mas, a coisa muda de figura quando se falam dos grandes 

blocos, que apresentavam desfiles superiores em relação às escolas do 

segundo grupo e, hoje, da Intendente Magalhães.‟ 

 

 Aqui, a operação relacional da construção identitária se faz pela diferença entre 

os próprios blocos de enredo, colocando-os ao lado das escolas de samba, e não abaixo.  

Este mesmo entrevistado também aponta para a diferenciação com as escolas de 

samba a partir da mudança do capital simbólico da figura do presidente de agremiação 

ao assumir a identidade de escola de samba, mesmo que esta mudança reduza o capital 

econômico de giro da agremiação: 

O presidente inteligente, ele não quer virar o bloco dele em escola de samba. 

A não ser aquele presidente que visa o lado financeiro. Como é que você 

montar uma escola para ir a Intendente Magalhães, para passar na 

avaliação, sem dinheiro? O dinheiro que ganha após subir de grupo é usado 

para pagar as dívidas. A prova está aí. Todos os bons blocos da Federação 

que viraram escolas de samba não chegaram a lugar algum.(...) Mas, tem o 

ego dos presidente que quer ser de escola de samba ao invés de ser 

presidente de um bloco. 

 

Quando este processo de construção identitária é demandado a profissionais que 

ocuparam funções públicas, voltam a destacar as diferenças a partir da visualização dos 

desfiles e uma hierarquização entre eles. Segundo um dos entrevistados que ocupou 

função pública na RIOTUR,  

‗Eram os blocos de enredo que mais se pareciam com as escolas de 1-B... 

Que, às vezes, inclusive, tinham blocos muito melhores que as escolas de 1-

B... Isso era fato. (...) Os grandes blocos de enredo faziam desfiles de colocar 

as escolas de samba fora do [grupo] especial no chinelo. O resto eram uns 

bloquinhos.‘ 

 

Historicamente, no interior da FBCERJ, verifica-se esta construção identitária no 

constante posicionamento relativo à caracterização de seus filiados como agremiações 

descoladas das escolas de samba e dos demais blocos, conforme pode ser encontrado 

nas matérias jornalísticas, onde elementos diferenciadores são projetados e/ou 

implementados (JORNAL DO BRASIL, 1972b)
55

. 

‗Os blocos carnavalescos não querem ser confundidos com ―pequenas 

escolas de samba‖, foi o que disse o Sr. Mario Silva, presidente da sua 

federação no Estado da Guanabara. (...) 

Vamos desfilar como blocos puros, sem ser preciso sair de tamanco ou de 

sainha
56

‘ (JORNAL DO BRASIL, 1972b, p. 5) 

 

‗Está terminantemente proibido aos blocos carnavalescos trazerem em seus 

conjuntos mestre-sala e porta bandeira, para êles foi instituído o estandarte.‘ 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1967, pag. 1. grifo meu). 

                                                           
55

 Na Figura 4.9, outro elemento diferenciador será citado: a proibição de bandeira, obrigando-se o uso de 

estandarte. 
56

 Um exemplo é ilustrado na Figura 3.2, quando as pistas de desfile eram franqueadas para a passagem 

de qualquer bloco carnavalesco nos períodos matutino e vespertino. 
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Figura 3.2 – Desfile de bloco carnavalesco – Carnaval de 1964 

 

Fonte: O JORNAL (1964) 

Caminhando nesta mesma direção, o presidente do Bloco Foliões de Botafogo, 

membro da diretoria da FBCERJ, ressaltava que organizaria a agremiação para o 

desfile, ‗mas integrado às suas verdadeiras tradições‘ (O GLOBO, 1973, p. 5).  

Esta questão pontuada por estes depoimentos de membros da FBCERJ corrobora 

a ideia de DaMatta (1997), o qual identifica que os blocos (tratados genericamente pelo 

autor sem distingui-los) objetivavam manter o que era identificado como ―desfile de 

carnaval‖, e não o transformando em ―teatro ambulante‖, como ocorrera nas escolas de 

samba. 

Por fim, em relação aos entrevistados da FBCERJ, a construção identitária dos 

blocos de enredo é feita sob condições de contorno que ampliam o espectro das 

similaridades visuais e musicais e retornam com a identidade formadora, agora como 

lugar próprio de formação das próprias escolas de samba. Ao serem solicitados para 

definirem os blocos de enredo, os entrevistados os identificaram como ‗a escola para 

uma escola de samba‘. Esta fala posiciona os blocos de enredo como locais próprios de 

formação das escolas de samba, sem estabelecer qualquer tipo de hierarquização no 

carnaval carioca. Para eles, não há como ser uma escola de samba sem antes acumular 

capital cultural, social e simbólico oriundo da vivência como bloco de enredo.  
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3.1.2 – Os blocos de enredo pelas agremiações pesquisadas 

A questão identitária dos blocos de enredo é motivo de debate interno no que 

tange às semelhanças com as escolas de samba. O conjunto das falas enunciadas 

mostrou que a alteridade que se estabelece com as escolas de samba reside em dois 

grandes temas: verba e estrutura. Aqui, mais uma vez, a identidade configura-se 

relacional e marcada pela diferença.  

Responsável na década de 1970 pela comissão de carnaval do bloco Foliões de 

Botafogo à época, Carlos Valente endossou parte das críticas feitas aos blocos 

carnavalescos filiados à FBCERJ sobre essa busca de equivalência com as escolas de 

samba. 

Os blocos estão querendo seguir, erroneamente, os passos das escolas de 

samba, apresentando desfiles sofisticados e vestuárias pesadas sem, no 

entanto, chegar a ser escola e muito menos bloco. 

O enredo Festa de Iemanjá será descontraído, em termos de fantasia e 

cenografia, para dar a quem procura os blocos, o direito de brincar carnaval 

à vontade (O GLOBO, 1973, p. 5, grifo meu) 

No caso do Bloco do Barriga, os entrevistados relataram que os antigos baluartes 

(inclusive homenageados com um mural na quadra) sempre se mostraram contra virar 

escola de samba, com medo de que a agremiação terminasse, vendo o exemplo de outras 

agremiações que eram grandes blocos e que se tornaram escolas de samba.  

Observando a trajetória do Bloco do Barriga através das colocações nos desfiles, 

mostradas no Anexo I, nota-se que a preocupação tinha fundamento, pois a agremiação 

inicia sua trajetória como fundadora da FBCERJ oscilando entre o primeiro e o segundo 

grupo por dez anos e, depois, ficando afastado da primeira divisão hierárquica por vinte 

anos. O Bloco do Barriga somente voltou a se estabilizar no grupo 1 na segunda metade 

da década de 1990 e vencendo pela primeira vez em 2001, após as duas crises de 

representatividade da FBCERJ. 

Atualmente, os entrevistados pontuaram que o Bloco do Barriga ficou grande 

demais para ser bloco de enredo e que já deveria ter se tornado escola de samba, opinião 

esta hoje já compartilhada pelos atuais baluartes. 

Os entrevistados afirmam que o presidente da agremiação não tomará esta ação 

no momento, pois seu mandato termina em abril de 2018 e, posteriormente, não deseja 

ser acusado de realizar esta transformação, deixando a responsabilidade de promover 

esta transição para o próximo mandatário.  
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Para eles, a diferença entre bloco de enredo e escola de samba é meramente 

financeira, pois há de se consumir mais recursos para ser, de fato, uma escola de samba, 

visto o grande número de divisões hierárquicas a ultrapassar para um dia chegar à 

Sapucaí. 

Para os entrevistados do Bloco Cometas do Bispo, não há as diferenças entre 

bloco de enredo e escola de samba, pois ambas vivem as mesmas dificuldades. 

Entretanto, destacaram que ‗melhor ser um bom bloco que uma pequena escola‘. Aliás, 

os entrevistados nem reconhecem as escolas de samba que desfilam na Intendente 

Magalhães merecedoras deste estatuto. Disseram que ‗nem são dignas de ter este nome. 

São umas fudidas‘. Um dos entrevistados acredita que, ‗pelo que vejo nos desfiles dos 

grupos da Intendente, dá para o Cometas virar escola de samba. Até a Série B dá, pois 

ali é escola de samba. Na Sapucaí, são firmas.‘ 

Eles pontuaram questões como dinheiro, estrutura, postura
57

 (incluindo 

vestimenta) e nível de comprometimento para marcar a diferença ente escolas de samba 

e blocos de enredo. Um dos entrevistados comentou que ‗aqui [na quadra do bloco], o 

pessoal vem de chinelo, diretor de camiseta e bermuda...‘ Porém, ressaltaram que, em 

termos de participação e de desfile ‗muitos blocos de enredo colocam muitas escolas de 

samba pequenas no chão.‘ 

Os entrevistados relataram que sempre houve um debate interno para se tornar 

escola de samba, mas nem sempre levado a sério. O momento mais agudo para isto 

ocorrer foi entre 1988 e 1990 (justamente, no momento da primeira crise de 

representatividade da FBCERJ), quando se teve a proposta de juntar três blocos de 

enredo da região (Cometas do Bispo, Embaixadores da Paula Ramos e Independentes da 

Barão). Segundo os entrevistados, a iniciativa não progrediu, pois o corpo dirigente à 

época e os componentes da bateria (segundo eles, o segmento de maior força na 

agremiação) não foram favoráveis.  

No caso do corpo diretor, o problema estava no montante da dívida da 

agremiação com fornecedores, o qual foi agravado com greve de 1988 (que impediu a 

agremiação de receber a subvenção), sendo apresentado como justificativa na plenária 

da FBCERJ para não desfilar em 1989, conforme consta na ata de reunião da Federação 

datada de 08 de novembro de 1989. Com relação à bateria, seus membros alegaram que, 

                                                           
57

 Em um dos ensaios da Escola de Samba Arame de Ricardo, eu presenciei a advertência de um dos 

diretores a uma pessoa presente na quadra a colocar camisa. Segundo este diretor, não se pode permitir 

que uma pessoa entre na quadra de uma escola de samba sem estar vestido com uma camisa 
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como bloco de enredo, eles conseguiriam desfilar nas escolas de samba do primeiro e do 

segundo grupo
58

.  

Além disso, reconheceram que o Cometas do Bispo nunca teve estrutura para ser 

uma escola de samba, além do fato da região ter uma série de escolas de samba muito 

próximas nas duas primeiras divisões hierárquicas (Unidos da Tijuca, Império da 

Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Estácio de Sá).  

Hoje, alegam que é o melhor momento do bloco com relação à estrutura, pois 

possuem quadra e uma diretoria comprometida e com credibilidade. Um dos 

entrevistados pontuou que a ideia de se transformar em escola de samba viria da 

concepção de ‗dar uma nova cara ao Cometas, pois como bloco ficou a mancha de 

bloco de gente 171, que só dá trambique‘. 

Para os entrevistados do Bloco Flor da Primavera, o nome ―bloco‖ está mais 

associado aos blocos de rua e de embalo. Para eles, as pessoas não conseguem visualizar 

o que venha a ser um bloco de enredo. Na entrevista, relataram a dificuldade em 

explicar à Secretaria Municipal de Cultura de Duque de Caxias o que era um bloco de 

enredo e o porquê dele ser diferente dos demais blocos e com isso poder participar do 

edital municipal de fomento aos desfiles na primeira metade da década de 2010. 

Em Duque de Caxias, citaram o fato da cidade ter uma entidade gestora de 

desfile e que já tivera concursos com três divisões hierárquicas, porém com as 

agremiações denominadas como blocos carnavalescos, sem o uso do vocábulo bloco de 

enredo. 

Eles manifestaram que o projeto traçado sempre objetivou transformar a 

agremiação em escola de samba, pois consideram este ser o caminho natural. Inclusive 

criticam a existência da Série E das escolas de samba, alegando que deveria ser o Grupo 

3 da FBCERJ, configurando um grupo de avaliação que não permitisse diretamente a 

mudança de estatuto de uma agremiação para escola de samba.  

Segundo os entrevistados, o Flor da Primavera teve sua filiação rejeitada pela 

Associação Cultural Samba É Nosso (ACSN) para o desfile de 2016 na Série E por 

motivos não esclarecidos, apesar de alegarem que nenhuma outra agremiação aceita 

neste período tinha o currículo e a estrutura que possuem. Hoje, avaliam não ser 

interessante transformar-se em escola de samba, pois pontuam que a taxa de filiação à 
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 Os desfiles das escolas de samba dos últimos grupos de acesso ocorriam nos mesmos dias das 

apresentações das agremiações das duas primeiras divisões hierárquicas (domingo, segunda-feira e terça-

feira de carnaval) e os blocos de enredo dos primeiros grupos desfilavam no sábado.  
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LIESB é alta
59

, além do fato de que, na Série E, as agremiações não recebem 

subvenção. Como a RIOTUR ainda não tinha pago na época da entrevista (no primeiro 

semestre de 2017) a última parcela da verba acordada, os diretores ainda saldavam as 

dívidas do carnaval de 2017. 

 Para os entrevistados do Bloco Oba-Oba do Recreio, também é uma questão 

natural passar de bloco de enredo para escola de samba. „Quem não quer crescer? É 

esperar para o momento acontecer.‟ Se o panorama melhorar em termos de apoio 

financeiro, o projeto é virar escola de samba. 

Segundo eles, ocorreram duas tentativas de se transformar em escola de samba. 

A primeira foi a partir de um convite do presidente da AESCRJ à época, Walter 

Teixeira, em 2010, quando a agremiação tinha um ano de existência. A segunda vez foi 

também a partir de um convite do então presidente da AESCRJ, Moisés Fernandes, para 

o carnaval de 2015.  

Nas duas oportunidades, os entrevistados alegaram que refugaram por 

considerarem não ter a estrutura e os recursos financeiros necessários para tal 

empreitada. Em 2015, chegaram a planejar a desfilar com o mesmo enredo na FBCERJ 

e na AESCRJ; iniciativa esta alertada pela FBCERJ como passível de punição por 

descumprimento do regulamento
60

. Desta forma, optaram por permanecer na FBCERJ, 

onde pelo menos ainda recebem subvenção. Declararam que também aproveitarão o 

momento para observar a consolidação da LIESB como entidade gestora dos desfiles 

das escolas de samba dos último grupo de acesso. 

Para os entrevistados, a diferença entre bloco de enredo e escola de samba está 

na estrutura, considerando o patrocínio, pois os apoiadores encaram os blocos de forma 

diferente (até por não conhecerem as diferenças entre os tipos de bloco). Segundo eles, 

estes colaboradores não conseguem ver sua marca projetada em um bloco de enredo da 

mesma forma que em uma escola de samba. Por fim, criticam a imprensa por olhar os 

blocos de enredo como amadores em comparação com as escolas de samba que 

desfilam da Intendente. 

Para os entrevistados da Escola de Samba Arame de Ricardo, a saída da 

FBCERJ, em 1995, não alterou o cotidiano da agremiação. Eles declararam que este 
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 Um dos profissionais ligados à imprensa entrevistados tratou deste tema. „Segundo eu soube, essas 

escolas pagaram 20.000 para se filiar (...) Estão sendo formadas holdings de escolas de samba 

pequenas.‟ 
60

 No carnaval de 2015, a agremiação Chora na Rampa desfilou nos concursos organizados pelas duas 

entidades gestoras, mas com enredos diferentes. Pela FBCERJ, desfilou com o enredo ―Campina Grande, 

o maior São João do mundo!‖. Na AESCRJ, o enredo tinha como título ―Soberania africana‖. 
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imobilismo gerou uma identificação de que a agremiação era desvalorizada, taxada de 

pequena escola de samba e eterna candidata ao rebaixamento. Somente na gestão do 

atual presidente, perceberam uma mudança na construção identitária da agremiação, 

baseada na organização interna visando galgar acessos à divisões superiores na escala 

hierárquica, ascendendo da Série E em 2012 para a Série B em 2015.  

Com isso, verifica-se que o que está em disputa na Escola de Samba Arame de 

Ricardo é seu capital simbólico como escola de samba estruturada e organizada, com 

uma gestão eficiente. Praticamente não falaram do tempo em que permaneceram na 

FBCERJ. Apenas citaram que eram bem acolhidos na Federação e que não houve 

qualquer tipo de conflito na saída. 

Minha avaliação foi que, em se tratando dos objetivos da pesquisa, a entrevista 

com estes integrantes foi a mais difícil de conduzir, pois aqueles que dela participaram 

eram muito evasivos ao abordarem a questão do bloco de enredo. Recorrendo a Candau 

(2013), aqui o esquecimento transpareceu um processo de restauração da imagem da 

agremiação. No caso do Arame de Ricardo, este processo de restauração influiu 

inclusive na data de fundação, a qual não mais remetia àquela referente como bloco, 

mas sim quando se transformou em escola de samba. Em outros casos, mesmo com a 

mudança de estatuto, agremiações como Canários das Laranjeiras e Unidos do Cabral 

mantiveram suas datas de fundação como bloco. 

Eles focaram muito no presente, em um discurso de que o Arame de Ricardo 

antes não era valorizado e que, pelo contrário, por conta das administrações anteriores, a 

agremiação era mal vista pela comunidade, considerada uma agremiação pequena, 

sempre cotada ao rebaixamento e que não fosse chegar a lugar algum. Segundo os 

entrevistados, o panorama somente se alterou com a posse do atual presidente e que este 

fato foi fundamental para que a agremiação seja vista de forma mais respeitosa pelos 

moradores da localidade e pelo mundo do carnaval. Os entrevistados mostraram que 

deste passado ficaram somente os sambas-enredos compostos (na verdade, dois: o do 

primeiro desfile na FBCERJ e o do único título da agremiação em toda sua existência, 

em 1977 e 1979, respectivamente).  

No caso da Escola de Samba Boca de Siri, os entrevistados pontuaram que a 

filiação à FBCERJ teve como intuito desfilar na região central da cidade, apresentando-

se para outros públicos. A transformação em escola de samba foi fruto da promoção 

automática para o carnaval de 2012 (o regulamento que se tornou o preâmbulo da 

terceira crise de representatividade da FBCERJ). Na realidade, segundo eles, só não se 



 
 

89 
 

transformaram em escola de samba porque o presidente da AESCRJ à época „pediu 

dinheiro‟. 

Eles afirmaram que, ao se transformarem em escola de samba, supuseram que 

deveriam trocar de nome. Porém, o presidente da AESCRJ à época, Eduardo José disse 

que não era obrigatório. Com isso, permaneceram com o nome. Porém, admitiram que, 

quando chegarem à Série B, realizarão a mudança para ‗dar uma ar mais sério, para 

não dar a impressão de que é bloco.‟ 

Por outro lado, os entrevistados do Boca de Siri admitiram que há uma dose de 

arrependimento de não mais serem bloco de enredo, pois ‗desfile de bloco é mais 

tranquilo de preparar e ter o pessoal da comunidade (...) É um desfile mais solto... 

Dava muito menos dor de cabeça que agora‟. 

No caso da Escola de Samba Embalo Carioca, os entrevistados relataram que 

tentaram por duas vezes se filiar à FBCERJ para se tornarem bloco de enredo. Na 

primeira vez, por volta de 2007, 2008, admitiram que ainda não possuíam estrutura para 

deixar de ser bloco de embalo. Na segunda vez, em 2013, a FBCERJ tinha paralisado o 

processo de filiação de novas agremiações, pois estava recebendo as escolas de samba 

obrigadas a se transformarem em blocos de enredo, por força de regulamento, já citado 

em parágrafo acima ao abordar o caso do Boca de Siri. 

Ao planejarem a terceira tentativa, para o carnaval de 2016, devido ao fato de 

muitos diretores serem ligados à Escola de Samba Portela, receberam o convite do 

presidente desta agremiação à época, além de mandatário da ACSN, Marcos Falcon 

para se filiarem a esta entidade gestora. Os entrevistados declararam que, ao refletirem 

sobre o convite, concluíram que ‗era a grande chance de ser mais e que era só ter mais 

gente e se organizar um pouquinho mais‟. 

No Embalo Carioca, encontrei um discurso estruturado de se voltar a ter uma 

escola de samba em um localidade considerada como um dos berços do samba no Rio, 

no caso, o Morro da Matriz. Além disso, desde quando era bloco de embalo, seu 

estatuto prevê sua atuação a partir da configuração de um ―Grêmio Multifuncional e 

Cultural‖, por entender que a missão de uma agremiação carnavalesca deve ir para além 

do carnaval, cuidando de questões como educação, esporte e cultura. 

Com os entrevistados da Escola de Samba Feitiço do Rio, constatou-se uma 

construção identitária de escola de samba que não passa por qualquer tipo de alteridade 

com os blocos de enredo ou qualquer outra manifestação carnavalesca.  
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Formada por um grupo de amigos que se encontravam em quadras, fóruns sobre 

carnaval e escolas de samba na internet, desfiles na Sapucaí, ensaios técnicos e nas 

residências para assistir e debater desfiles antigos, eles se questionavam sobre a perda 

atual de elementos característicos dos desfiles das escolas de samba. O resultado destes 

debates foi a iniciativa de se criar uma escola de samba com um perfil onde a 

afetividade e a organização como mecanismos inovadores da gestão. 

Desta forma, em 2014, os entrevistados relataram a tentativa de criação de um 

bloco de enredo, com o nome de Feitiço da Vila, cujo lançamento (Figura 3.3) não 

ocorreu, pois o clube onde o evento ocorreria fechou as portas por insolvência 

financeira. Logo depois, incorpora-se ao grupo o atual presidente da agremiação, o qual 

constatou que não era necessário vir da FBCERJ para pleitear uma vaga como escola de 

samba. Com isso, modificando o nome da agremiação, no intuito de não se restringir 

simbolicamente a uma localidade (pois, não possuem quadra), optaram por consumirem 

mais tempo para a estruturação do projeto e configurar a escola de samba. 

Figura 3.3 – Panfleto de divulgação do lançamento do G.R.B.C. Feitiço da Vila – 2014 

 

Fonte: Acervo do G.R.E.S. Feitiço do Rio 

Os entrevistados foram muito claros sobre o objetivo de ser uma escola de 

samba. ‗Iríamos para bloco porque a gente acreditava que antes tinha que ficar um 
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tempo como bloco de enredo. Com a chegada do Antônio [atual presidente da 

agremiação], viu que não havia essa necessidade.‘  

Tratando-se de uma agremiação recém-fundada, a palavra de seus integrantes 

revela que eles entendiam essa passagem pela FBCERJ como um mundo provisório e 

efêmero, não somente restrito a um espaço físico, mas também à forma como os 

indivíduos lá se relacionam, pois sua construção identitária como bloco de enredo e sua 

filiação à entidade gestora teria o intuito de somente satisfazer suas necessidades para 

edificarem seu estatuto de escola de samba.  

Este caso revela que qualquer disputa ou troca de capitais com os demais blocos 

de enredo não era planejada e que a FBCERJ era tida como um espaço de trânsito, sem 

a edificação de processos relacionais. O Feitiço do Rio apenas teria que ―passar‖ pela 

FBCERJ para poder se filiar à AESCRJ, configurando assim a Federação de Blocos 

como um não-lugar, conceito este proposto por Augé (1994) e aqui incorporado para 

contemplar uma relação não vista nos demais casos.   

Além da fundação já como escola de samba, os entrevistados revelaram que a 

experiência do grupo era a partir da vivência nas escolas de samba do Grupo Especial, 

pontuando que participaram do seminário ―Que Carnaval é Este? O Processo Criativo 

na Intendente Magalhães‖, realizado no Centro Cultural da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), no dia 16 de junho de 2016, para conhecerem a realidade dos 

desfiles das escolas de samba dos últimos grupos de acesso, que desfilam na Estrada 

Intendente Magalhães, pois deveriam competir desde a Série E para galgar acessos de 

divisões hierárquicas no universo das escolas de samba e chegar à Sapucaí. 

Entretanto, segundo os entrevistados, inicialmente, o Feitiço do Rio não foi bem 

recebido pelas demais agremiações na ACSN. ‗Soubemos que as demais escolas de 

samba nos bastidores criticavam nossa filiação. Diziam que a gente não tinha história, 

tradição, que vinha “do zero” (...) Além da documentação necessária, tivemos que 

mostrar fotos dos primeiros eventos em 2016 para sermos aceitos.‘  

O caso desta escola de samba revela os diferentes entendimentos de tradição e 

modernidade, conforme pontua Santos (1998), pois, aqui, resignificou-se o conceito de 

tradição no mundo das escolas de samba, não mais sendo um capital simbólico 

acumulado a partir dos anos de vivência como qualquer outra forma de manifestação 

carnavalesca
61

. 
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 Já para o carnaval de 2017, a LIESB assumiu a gestão de todos os grupos que desfilam na Estrada 

Intendente Magalhães e radicalizou a processo de abertura à novas filiações. Hoje, basta possuir um 
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Para o Bloco Canários das Laranjeiras, os entrevistados pontuaram que a única 

diferença entre blocos de enredo e escolas de samba é a questão financeira. Porém, 

ressaltaram que esta comparação é somente válida para as escolas de samba dos últimos 

grupo de acesso. 

Para os entrevistados, ‗o Canários era uma escola de samba que desfilava como 

bloco de enredo (...) Aliás, o Canários não é de Laranjeiros, era de todo o Rio e do 

Brasil. Ser canariano é um sentimento, uma pele. (...) O Canários é meio que o 

America, tem sempre espaço no coração para o Canários‘. Com isso, aqui verifica-se 

uma identidade que transcende a localidade, relação esta que não foi explicitada por 

qualquer outra agremiação nas entrevistas. Para os entrevistados do bloco, isto 

favoreceu a agremiação em angariar simpatizantes, os quais, mesmo que em número 

bem menor em relação às décadas de 1970 e 1980, continuam desfilando. 

No caso do Canários das Laranjeiras, a identidade formadora também foi 

destacada pelos entrevistados: 

E1 - O pessoal da Cacique vinha direto no Canários. O Canários ajudou a 

montar o Cacique. Eles viram a necessidade de montar uma agremiação lá, 

para não precisarem vir à Zona Sul. 

P - E o Bira presidente? 

E1 - Vinha direto aqui com o povo do Cacique. 

P - E quem mais é cria do Canários? 

E1 - De cabeça, te digo o Conjunto Nosso Samba 

E2 - E ainda tinhas As Gatas... 

P - As que participavam da gravação do LP dos sambas-enredo? 

E2 - Elas, sim. 

 

No entendimento dos entrevistados, ‗o Canários era uma potência do carnaval‘ 

Aqui, ocorreu o inverso do que se constatou na Escola de Samba Arame de Ricardo. A 

construção identitária se deu pelo tempo em que se constituiu como o Bloco de Enredo 

Canários das Laranjeiras, com os discursos dos entrevistados permeados pelas 

recorrentes lembranças em que a agremiação era a maior campeã do Grupo 1 dos blocos 

de enredo. Conforme pode ser visto no Anexo I, em vinte e dois carnavais na FBCERJ, 

até sua saída em 1988, conquistou dez títulos, estando fora das três primeiras colocações 

em somente três oportunidades. Como escola de samba, o Anexo I mostra que o sucesso 

não foi o mesmo e, além disso, houve a experiência traumática na Sapucaí, e que 

repercute até hoje nos comentários dos integrantes, quando a escola de samba desfilou 

sem bateria (O GLOBO, 1995a).  

                                                                                                                                                                          
registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e uma ata de fundação da agremiação, 

independente de sua origem ou capital simbólico no mundo da carnaval, para se filiar como escola de 

samba  
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Atualmente, admitem que não possuem condições de voltar a ser escola de 

samba e que estão satisfeitos de retornarem a ser bloco de enredo. Um dos entrevistados 

revelou que as próprios componentes preferem a agremiação como bloco de enredo. „As 

pessoas preferem o Canários como bloco. (...) As famílias se afastaram depois que o 

Canários virou escola de samba. (...) O Canários tem mais a ver com bloco de enredo. 

A paixão, ela não é diferente, pois quem gosta, gosta mesma e não faz distinção.‟ 

No caso de Escola de Samba Unidos do Cabral, os entrevistados foram enfáticos 

em dizer que ‗bloco é bloco e escola é escola‘. Eles alegaram que hoje não é mais 

possível voltar à FBCERJ, somente tendo ido por conta do regulamento vigente à época. 

Assim que puderam, retornaram à AESCRJ, mesmo que sua trajetória tenha sido 

marcada por constantes rebaixamentos nos anos anteriores ao retorno à Federação 

(inclusive quando esteve nas divisões hierárquicas da FBCERJ), como mostra o Anexo 

I. 

Após ter paralisado as atividades com bloco de enredo, a agremiação objetivou 

somente promover atividades sociais e esportivas. O retorno ao carnaval ocorreu em 

1998, já como escola de samba. Segundo a ata de reunião da diretoria da Unidos do 

Cabral de 03/08/1997, para o presidente à época, Jorge Cyriello, a solução para os 

problemas financeiros da agremiação seria retornar ao carnaval e como escola de 

samba, mirando na subvenção de maior valor. Na ata, o presidente informou que 

solicitou filiação à AESCRJ e pagou R$ 1.000,00 de taxa de filiação
62

. 

Um dos entrevistados admitiu que o grande momento da Unidos do Cabral foi 

quando era bloco de enredo. „Mas, hoje não dá mais para voltar a ser bloco de enredo. 

As pessoas não iriam compreender. O nome escola de samba impõe algo sério, 

organizado... Bloco, não. Parece coisa mais simples, mais largada.‟ 

Como último caso, recorrendo ao Bloco Cacique de Ramos, o fato de ser um 

bloco de embalo permitiu aos seus diretores distinguir de forma mais nítida que tipo de 

agremiação desejava ser, sem passar pelos debates internos intensos para se tornar 

escola de samba ou não, retomando um discurso identitário de fiel tributário da tradição 

dos autênticos blocos.  

                                                           
62

 De acordo com um dos profissionais entrevistados ligados à imprensa, a taxa de inscrição na LIESB em 

2017 seria uma valor na faixa de R$ 20.000,00 (equivalente a 21,3 salários-mínimos, o qual em 2017 era 

igual a R$ 937,00). No exemplo da Unidos do Cabral, para o carnaval de 1998, a taxa de filiação à 

AESCRJ era equivalente a 8,3 salários-mínimos (na época, igual a R$ 120,00).  No caso do FBCERJ, seu 

estatuto no capítulo VII estabelece o valor de dois salários-mínimos.   
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‗O Cacique é um bloco sem pretensões a ser escola de samba‘- diz Bira. – E 

como todo bloco que se preza, é lugar de folião, de carnavalesco na mais 

exata expressão da palavra. A fantasia dá apenas uma unidade, um conjunto, 

mas o que importa mesmo é estar vestido de índio e com disposição para 

brincar (PEREIRA, 2003, p. 67). 

 

3.1.3 – A identidade multifacetada interna e externa dos blocos de enredo 

Por fim, diante das considerações acima, entende-se a construção identitária dos 

blocos de enredo a partir de uma perspectiva multifacetada, conforme destaca Hall 

(2000) e, por vezes, com elementos contraditórios.  

As observações externas alternam em identificar os blocos de enredo 

hierarquicamente inferiores às escolas de samba, mas também, por outro lado, em 

determinadas entrevistas e fontes secundárias apontou-se para uma coexistência entre 

blocos de enredo e escolas de samba, com cada uma tendo sua escala de valores e de 

hierarquização, as quais podem até serem comparadas. 

As entrevistas realizadas com os componentes dos blocos de enredo e das 

escolas de samba incluídas no desenho da pesquisa mostram que, no entendimento 

deles, a alteridade se dá com as escolas de samba, e não com os blocos de rua e com os 

blocos de embalo, a partir de um tensionamento sobre as possibilidades financeiras e a 

infraestrutura disponível, avaliando as implicações de ocupar cada uma destas posições 

no campo do carnaval carioca e o habitus demandado e incorporado destas opções.  

Esta suposta construção identitária com elementos contraditórios ancora-se nesta 

pesquisa no conceito de liminaridade, na perspectiva trabalhada por Leopoldi (2010a) 

ao tratar das escolas de samba, onde a ambiguidade pode ser perfeitamente encaixada no 

campo do carnaval carioca. Nesta pesquisa, recortando de forma específica o universo 

dos desfiles do carnaval carioca, os blocos de enredo estão entre as escolas de samba 

que desfilam no Sambódromo, que refletem em maior grau o caráter estruturado das 

relações engendradas na communitas carnavalesca e os blocos de rua que buscam 

alcançar a plenitude desta communitas (LEPOLDI, 2010b).   

A partir deste conceito, os blocos de enredos são vistos e se veem nesta posição 

liminar entre o que seria um ―autêntico‖ bloco (algo não desejado por eles) e uma escola 

de samba (algo não necessariamente planejado para uma consecução futura), estando 

com sua posição perfeitamente ajustada no campo do carnaval carioca. Desta forma, 

esta ambiguidade pode caracterizar sua identidade como um ―bloco mais organizado‖ 
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ou uma ―escola de samba com mais liberdade para o componente desfilar e menos 

obrigatoriedades para cumprir‖. 

Mas, ao mesmo tempo, assumindo uma identidade formativa, a ‗escola para 

uma escola de samba‘ reconhecem o lugar da liminaridade como rito de passagem que 

ocupam ao trilharem caminhos estéticos semelhantes às escolas de samba e negam a 

condição de não-lugar pelo fato de possuírem capital social e cultural neste ―caminho 

natural‖ para que um bloco de enredo possa posteriormente construir sua identidade 

como escola de samba. 

Antes de encerrar este tópico voltado à construção identitária, na consulta aos 

documentos chamou atenção a série de comunicações estabelecidas pelos blocos de 

enredo em papéis timbrados no que tange às logomarcas impressas (Figuras 3.4 e 3.5) 

Figura 3.4 – Logomarcas de blocos filiados à FBCERJ 

 

Fonte: Acervos da FBCERJ e do G.R.E.S. Unidos do Cabral e editado pelo autor 
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Figura 3.5 – Logomarcas de blocos filiados à FBCERJ 

 

Fonte: Acervos da FBCERJ e do G.R.E.S. Unidos do Cabral e editado pelo autor 

Cabe ressaltar que a FBCERJ até hoje somente aceita comunicação escrita dos 

filiados imprensa em papel timbrado com a logomarca do bloco. Além do símbolo da 

agremiação, parte integrante de sua construção identitária, estes cabeçalhos podem 

indicar outros dados marcadores de sua identidade como demonstração de acumulação 

de capitais como: endereço da quadra, número de telefone, CNPJ, data de fundação, 
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número de matrícula na FBCERJ (para valorar sua tradição a partir do tempo de 

existência) e menção a prêmios ou distinções. Por outro lado, cabeçalhos simples, 

podem revelar a precariedade estrutural revelador de um menor capital acumulado até 

então. 

3.2 – Construção espacial 

O lugar é um espaço dotado de significados, um espaço vivido, o qual adquire 

sentidos na medida em que os indivíduos que o ocupam imprimem algo de si e o torna 

cenário de relações sociais e de sentimentos partilhados. 

Em uma agremiação carnavalesca, conforme destacam Cavalcanti (2006) e 

Leopoldi (2010a), a quadra e os espaços de produção dos desfiles são dois locais 

importantes para a consecução do desfile. Neste trabalho, ampliando este escopo, foram 

incluídas as atividades recreativas (DUMAZEDIER, 2001)
63

 das agremiações. 

No trabalho em questão, adiciona-se a rua como elemento da construção 

espacial, considerando os logradouros da localidade próxima à quadra da agremiação, 

devido ao fato das agremiações extrapolarem as fronteiras da quadra para a realização 

de atividades que, supostamente, seriam exclusivamente operadas no espaço fechado. 

Além disso, em casos extremos, a rua se torna quadra, quando a agremiação não a tem 

fisicamente. 

Há também a própria pista de desfile. Mas, esta é uma construção espacial 

edificada pela entidade gestora, pois ela é quem negocia com a municipalidade e 

conforma a pista às necessidades dos desfiles e do regulamento, o que será abordado no 

próximo capítulo. 

3.2.1 – Quadras 

Iniciando com o Bloco do Barriga, a identificação com o local é tratada por 

Brum (2011) através do depoimento de uma das fundadoras (hoje, já falecida): 

O Barriga consta como o primeiro membro fundador da Federação dos 

Blocos, sendo um dos mais tradicionais da cidade, desfilando anualmente na 

Avenida Rio Branco. Dona Nilza Sabino ressalta que o bloco ‗É de Cordovil, 

porque era Barriga de Copacabana. E viemos para Cordovil, então é 

Barriga de Cordovil.‘ (BRUM, 2011, p. 206-207, grifo do autor) 

                                                           
63

 A ideia de uma agremiação recreativa é compreendida a partir do trabalho de Dumazedier (2001), o 

qual associa o recreativismo às iniciativas de promoção de atividades que tem como finalidade o prazer 

nos momentos de lazer. Entendendo que a existência de um bloco carnavalesco ou uma escola de samba 

tenha já imbuída em si ser um momento de experimentação de prazer nos eventos carnavalescos, este 

escopo se amplia nas agremiações para citar atividades esportivas e festas encampadas por elas ou por 

terceiros que utilizam seus recursos físicos. Além disso, cabe notar que, com poucas exceções, o nome da 

agremiação começa com a expressão Grêmio Recreativo (G.R.).  
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Porém, ainda a partir da leitura de Brum (2011), verifica-se que esta 

identificação nem sempre foi edificada nas mesmas bases. Outras agremiações existiam 

na região onde o Bloco do Barriga e processos diferentes ocorreram: 

Outros blocos ou escolas de samba que existiam na Cidade Alta, 

remanescentes ainda da Praia do Pinto, como o Independente de Cordovil 

(ex-Independente do Leblon) e o Cacareco do Leblon, cujo nome é outra 

demonstração da tentativa de mostrar tradição e continuidade com a antiga 

favela, foram extintos há mais de 15 anos. O que Manoel lamentou em sus 

depoimento: ―Porque essa questão cultural, como eu te falei, o Independente 

de Cordovil acabou. Cacareco Unidos do Leblon, que era bloco, tudo 

acabou e só tem o Barriga, que ainda tá resistindo.‖ (BRUM, 2011, p. 207, 

grifo do autor) 

 

Para os entrevistados do Bloco do Barriga, a quadra representa um espaço de 

sociabilidade, acolhimento e segurança. O bloco possui um espaço grande e coberto 

(Figura 3.6), com atividades esportivas regulares (aulas de judô e caratê), shows de 

samba e pagode e atividades sociais durante todo o ano (como a oficina de cultura 

artesanal e pintura corporal, cujo folder apresenta-se na Figura 3.7a, e o torneio de 

sueca, na Figura 3.7b), além da mesma ser franqueada para as crianças jogarem futebol 

e alugada para a promoção de festas de moradores da localidade. 

Figura 3.6 – Quadra do G.R.B.C. do Barriga – Janeiro de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Nos finais de semana sem atividade programada, cheguei a ser convidado para ir 

à quadra para participar de churrascos comunitários. Os integrantes do bloco abrem a 
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quadra e curtem o dia ‗assando uma carne, jogando sueca, batendo papo e ouvindo um 

samba.‘ Para um dos entrevistados, inclusive ‗o bar poderia ficar aberto 

permanentemente, pois aí eu podia vir, tomar minha cerveja, encontrar os amigos e 

deixar meus netos brincando na quadra‘. 

Figura 3.7 – (a) Oficina de cultura artesanal e pintura corporal – Agosto de 2016; 

 (b) Premiação do torneio de sueca – 20/01/2017

  

                        (a)                                                              (b)

Fonte: https://www.facebook.com/blocodobarriga/ Acesso em 11/11/2017 

Aliás, no Bloco do Barriga, verifiquei um fato curioso na quadra para este 

universo do samba. Em dia de ensaio, havia um pula-pula para as crianças (Figura 3.8), 

enquanto os responsáveis poderiam aproveitar o momento para ensaiar o canto, sambar 

ou simplesmente conversar com as pessoas. Perguntado sobre isso, os entrevistados 

disseram que ‗é uma forma de trazer a molecada e deixarem os pais e avós mais 

tranquilos. Também se tiver tiroteio na parte de cima, o pessoal fica aqui de boa.‘ 

Quando o bloco situava-se em Copacabana, a quadra era descoberta, apenas 

cimentada no piso, onde ocorriam os ensaios, festas e torneios de sueca (considerado 

uma tradição no bloco). 

A remoção de favelas para conjuntos habitacionais é tratada por Brum (2011), 

tendo o conjunto da Cidade Alta como objeto de estudo, para onde grande parte dos 

https://www.facebook.com/blocodobarriga/
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integrantes do Bloco do Barriga foram levados no final da década de 1960
64

. Os 

entrevistados mais antigos disseram que o terreno da nova quadra foi obtido após 

negociação (JORNAL DOS SPORTS, 1971), pois todos os grupos que tinham espaço 

físico demarcado, como igrejas, clubes e agremiações no local de origem receberam um 

terreno. Mas, ‗o terreno foi entregue no “osso”. Aí, foi aos poucos dando um jeito e 

hoje temos nossa quadra, coisa que muita escola [de samba] não tem‟. 

Figura 3.8 – Pula-pula no ensaio do G.R.B.C. do Barriga – 11/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Entretanto, as atividades do bloco não foram paralisadas: 

‗Sobre o Bloco do Barriga, Dona Nilza Sabino considera que não houve 

sequer interrupção nas atividades deste entre a remoção do morro São João, 

onde surgiu o Barriga, e a vinda para o Porto Velho [uma das regiões do 

bairro de Cordovil]. Já existia o bloco lá, que tinha o nome do fundador, Seu 

Nelson, que tinha o apelido de Barriga. Veio uma parte do São João para 

cá... Uma parte foi para a Cidade de Deus, mas a maioria dos componentes 

veio para cá. Então, já veio organizado de lá.‘ (BRUM, 2011, p 197-198).  

 

No início do Bloco do Barriga na Cidade Alta, colocaram que o bloco foi um 

elemento agregador. As crianças e os jovens que se conheciam de colégio, mas que 

moravam em favelas diferentes, ao chegarem na Cidade Alta, se uniram no Barriga, pois 

já frequentavam a quadra, quando era em Copacabana. 

                                                           
64

 Diferentemente do tratado por Brum (2011), os entrevistados mais antigos do Bloco do Bariga 

afirmaram que o Morro da Chacrinha (habitado pela maioria dos integrantes do bloco e onde a quadra se 

localizava) era ocupado por famílias onde muitos trabalhavam no Exército. Segundo estes entrevistados, 

‗o pessoal que trabalhava no Exército aceitou tranquilo vir para cá, pois o terreno lá era do Exército e 

podiam ser despejados a qualquer momento. Os outros, não. O pessoal do Morro da Babilônia e do Pinto 

apenas foram informados da data de mudança e tiveram que sair.‟ 
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Um interessante relato em Brum (2011) dá conta de rivalidades na escolha do 

samba nas agremiações carnavalescas por conta da favela de origem. Questão 

semelhante será vista no caso do Bloco Cometas do Bispo. 

Durante a pesquisa, ouvindo relatos de que as rivalidades entre favelas 

interferiram nas organizações comunitárias. Por exemplo, quando da escolha 

dos sambas em alguns blocos, em que a diretoria tivesse entre seus 

componentes um maior número de pessoas com origem em uma favela, e que 

dificilmente escolhiam o samba que fosse composto por alguém com origem 

em outra. 

Dona Nilza Sabino confirma que, de fato, estas rivalidades existiam, 

permeadas entre favelas mas também entre conjuntos: Não tinha rivalidades 

dentro do Porto Velho. Mas tinha com o pessoal “lá de cima” [referindo-se 

ao conjunto da Cidade Alta]. Do Independentes do Leblon, do Cacareco... 

Eu mesma cheguei e disse que não queria misturar. “Deixa essa gente pra 

lá”. Depois até foi se encaixando... Hoje, a maioria é de lá. (BRUM, 2011, 

p. 198) 

 

Durante a entrevista com os componentes do Bloco do Barriga, a noção de 

comunidade esteve intrinsecamente aliada à localidade. Isto é, identificar-se como da 

comunidade é ser morador da localidade, questão esta enfatizada até hoje, reproduzindo 

o discurso de Dona Nilza Sabino.  

No caso do Cometas do Bispo, o bloco sempre se ressentiu da falta de uma 

quadra em local fixo, segundo os entrevistados mais antigos. Eles afirmaram que isto 

atrapalhou a questão de se ter outras atividades, além das rodas de samba e ensaio. Uma 

das possibilidades de participar de atividades sociais e recreativas era a partir dos 

eventos promovidos pela FBCERJ
65

. Apesar disto, os entrevistados mais antigos 

afirmaram que frequentavam a quadra, pois não havia outras opções de lazer e que „nós 

vivíamos o Cometas por isso. Antigamente, não tinha as mesmas facilidades de hoje 

com relação a transporte para ir em samba em outros lugares ou outra opção‟. 

A quadra da agremiação passou por vários locais do Rio Comprido e, segundo 

os entrevistados, o maior problema era quando o lugar era transferido no interior do 

Complexo do Turano, em uma situação social, conforme conceitua Gluckman (2010), 

onde as rivalidades locais provocavam comportamentos próprios nos indivíduos que 

interferiam no cotidiano da agremiação.  

                                                           
65

 Um dos entrevistados inclusive rememorou a conquista do terceiro lugar em um dos festivais de 

compositores, cujo troféu, segundo ele, continua guardado. 
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A maior parte dos integrantes continua sendo das áreas conhecidas como 117 

(pois, a entrada é próxima ao número 117 da Rua do Bispo) e Turano
66

. Mas, ‗quando 

ganhava a eleição o pessoal do 117, a quadra ia para lá e o pessoal do Turano não ia. 

E quando o pessoal do Turano ganhava, acontecia o contrário‘. 

A sede permanente foi conquistada em 2000 através do capital social dos 

componentes do bloco estabelecido com as lideranças comunitárias e políticos. Os 

entrevistados lembraram que foi aproveitada a construção da creche municipal para a 

ocupação do terreno ao lado, onde hoje se encontra a quadra. Este local era utilizado 

como quadra improvisada de futebol de salão e como depósito de lixo. Com a mediação 

das lideranças comunitárias e do deputado estadual Petra, o poder público deslocou 

parte do corpo operacional da obra para que o terreno fosse limpo, aplainado e 

cimentado. Posteriormente, no mesmo ano, os componentes se uniram para colocar 

muros no terreno e cobrir uma parte do espaço com telhas (Figura 3.9). 

Figura 3.9 – Quadra do G.R.B.C. Cometas do Bispo – Janeiro de 2017 

 

Fonte: Google Maps 

No caso do Bloco Cometas do Bispo, ele está vivenciando um período de 

transição por ter ficado praticamente cinco anos sem atividades na quadra por conta das 

administrações de ‗alguns presidentes que passaram só para pegar o dinheiro do 

estacionamento, a subvenção e mandar qualquer coisa para a avenida. O Cometas 

chegou a passar até sem a bateria‟, segundo os entrevistados mais novos, que alegam o 

difícil trabalho de resgate de trazer as pessoas a voltarem a frequentar o bloco.  

                                                           
66

 O complexo do Turano em sua totalidade engloba as localidades conhecidas como: Turano, 

Matinha, 117, Pedacinho do Céu, Paula Ramos, Chacrinha, Rodo, Sumaré e Liberdade. 
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A retomada do espaço ocorreu a partir do final de 2013 e, hoje, apesar de ainda 

manter a quadra como estacionamento durante os dias úteis como forma de auferir 

verba para contribuir na confecção do desfile, ocorrem eventos (promovidos por 

terceiros) em finais de semana como o ―Tempero de Criola‖ (Figura 3.10) (roda de 

―samba de raiz‖, e que acaba dialogando, segundo os entrevistados, com um público que 

não conhecia o Bloco Cometas do Bispo) e bailes charme. 

Figura 3.10 – Roda de samba do Tempero de Criola – 21/01/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Segundo um dos entrevistados, apesar de necessário, o sonho da diretoria é não 

mais depender da verba do estacionamento para ter mais atividades culturais de samba. 

Apesar dessa ocupação, parte do espaço sempre fica disponível para os ensaios da 

bateria (no palco, à esquerda da Figura 3.9, o qual, na realidade, é a base do carro 

alegórico) e da ala de passistas. Nos dois casos, as crianças e adolescentes são 

convidados a participar, sendo também um espaço formativo, com aprimoramento e 

transmissão de capital cultural. 

Também este espaço livre é utilizado em iniciativas sociais, feitas em conjunto 

com a associação de moradores, reforçando o capital social da agremiação, sendo 

lembrado pelos entrevistados mais antigos que estas parcerias antes já ocorriam, por 

exemplo, com a Igreja Católica e associações esportivas (O JORNAL, 1965) (JORNAL 
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DOS SPORTS, 1976). Na Figura 3.11, como exemplo, mostra-se o atendimento aos 

moradores da localidade na quadra do Bloco Cometas do Bispo. 

Figura 3.11 – (a) Divulgação de atividade de ação social;  (b) Atendimento à população 

na quadra do G.R.B.C. Cometas do Bispo – 13/11/2017

  

                        (a)                                                              (b)

Fonte: Acervo do G.R.B.C. Cometas do Bispo 

No caso do Bloco Flor da Primavera, a quadra ocupa uma grande área às 

margens da linha férrea. Este espaço foi sendo transformado e reflete o projeto da 

agremiação em ser escola de samba (Figura 3.12). O uso da quadra é destinado aos 

projetos recreativos capitaneados por membros da diretoria do bloco, além das 

atividades ligadas ao carnaval. A quadra faz parte de um complexo em conjunto com 

locais destinados à construção dos carros alegóricos e ao ateliê de fantasias. 

Sobre os projetos citados acima, na quadra da agremiação ocorrem aulas de 

ballet infantil, taekwondo, ginástica da terceira idade, jiu-jítsu e dança de salão. 

Aproximando-se mais da rotina de atividades verificadas nas escolas de samba 

pertencentes ao desenho da pesquisa, a agremiação promove mais comumente que os 

demais blocos de enredo pesquisados eventos próprios que aliam música e samba, como 

feijoadas.  
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Figura 3.12 – Etapas da construção da quadra do G.R.B.C. Flor da Primavera 

 

Fonte: Acervo do G.R.B.C. Flor da Primavera 

Por outro lado, a presença na liminaridade entre os blocos e as escolas de samba 

é fixada em um dos eventos promovidos pelos blocos de enredo da cidade de Duque de 

Caxias. Trata-se da Embaixada do Samba, que reúne os blocos de enredo da cidade 

(Figura 3.13 e 3.14), lugar de sociabilidade e integração entre os sambistas da cidade. 

Cabe destacar que não se trata de um evento como observado em escolas de samba onde 

a agremiação X recebe Y. Aqui, há uma circularidade dos blocos tendo como referência 

a cartografia da cidade, como construção espacial comum. 

O evento reúne os blocos da cidade em sistema de rodízio. A cada mês, um 

bloco recebe os demais. A comida é fornecida pelo bloco que sedia o evento e, na 

programação, apresentação de segmentos de forma integrada, reforçando a circularidade 

exposta no parágrafo anterior. Por exemplo, durante a parte musical em uma das 

embaixadas que compareci, na quadra do Flor da Primavera, em novembro de 2017, a 

bateria era composta por integrantes dos blocos Flor da Primavera e do Império do 

Gramacho, sendo comandados pelo diretor de bateria do Bloco do China e o intérprete 

pertencia ao Bloco Esperança de Nova Campina. 
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Figura 3.13 – Programação da Embaixada do Samba – 2006 / 2007 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

De todos os blocos de enredo pesquisados, o Flor da Primavera foi o que iniciou 

mais cedo a preparação para o carnaval e imprimiu nos ensaios uma dinâmica mais 

próxima em relação à encontrada nas escolas de samba, conforme a observação em 

campo e os dados do trabalho de Magalhães (2006), com ensaio de evolução, canto, 

coreografia de comissão de frente e de mestre-sala e porta-estandarte (com direito à 

intervalos para orientação e discussão sobre o conteúdo ensaiado). 
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Figura 3.14 – Embaixada do Samba na quadra do G.R.B.C. do China – 13/11/2016 

Fonte: Acervo do autor 

Sobre as escolas de samba pesquisadas e com quadra (somente o G.R.E.S. 

Feitiço do Rio não possui), este espaço configura-se para dois momentos específicos: 

realização de atividades ligadas ao carnaval (como concursos de escolha de samba, 

ensaios técnicos e recepções às comitivas das velhas guardas
67

) e atividades recreativas 

mediadas pela própria agremiação, as quais, geralmente, consistiram em feijoadas
68

 com 

apresentação musical, onde eventualmente eram utilizadas para apresentação de 

novidades para o desfile, como a apresentação de novo intérprete, rainha de bateria e 

etc. 

Cabe destacar que, do conjunto das escolas de samba pesquisadas com quadra, o 

G.R.E.S. Arame de Ricardo e o G.R.E.S. Embalo Carioca foram as que mais se 

aproximaram do que constatei nas quadras dos blocos de enredo. No primeiro caso, a 

agremiação promoveu ao longo do ano atividades recreativas não ligadas ao universo do 

carnaval e a preparação de seus desfiles, como: festa junina, festa do dia das crianças 

                                                           
67

 Este segmento é muito valorizado nas escolas de samba como guardiões das tradições e sujeitos 

protagonistas da memória coletiva das agremiações (AGUIAR, 2013) e cuja associação (LOPES, 

ARAÚJO e CONDURU, 2009) destes segmentos das agremiações promove encontros regulares nas 

quadras das escolas de samba, configurando lugares de práticas de sociabilidades particulares.  
68

 Durante todo o tempo da pesquisa, somente encontrei uma variação culinária. Foi no G.R.E.S. Unidos 

do Cabral, quando sediou a festa da Associação de Velha Guarda das Escolas de Samba do Estado do Rio 

de Janeiro, em novembro de 2016. Neste dia, foi servido macarronada.  



 
 

108 
 

(Figura 3.15), dentre outras. No segundo caso, trata-se de uma agremiação que 

conquistou uma quadra há pouco tempo e não possui recursos para promover melhorias 

no prédio, que se encontrava abandonado (O GLOBO, 2013). Entretanto, considerando 

o propósito de ser uma agremiação multifuncional e cultural, a diretoria através de 

parcerias com terceiros já conseguiu implementar uma academia para a prática de 

capoeira e muay thai. 

Figura 3.15 – Festa do dia das crianças no G.R.E.S. Arame de Ricardo – 12/10/2017 

Fonte: Acervo do G.R.E.S. Arame de Ricardo 

Para encerrar esta parte do texto, considero o caso da Escola de Samba Feitiço 

do Rio. Pelo fato de conhecê-la somente no momento em que ela se encontrava na área 

de armação para iniciar seu desfile no carnaval de 2017, o trabalho de campo nesta 

agremiação ocorreu até a realização de seu desfile em 2018. 

Ao longo do ano, somente dois eventos recreativos foram realizados, sendo os 

dois no segundo semestre e consistindo de um churrasco em um bar na região central da 

cidade. No único momento em que a agremiação se reuniu como tal para um evento 

ligado ao carnaval foi a final para a escolha do samba-enredo, onde a oportunidade foi 

aproveitada também para a apresentação dos segmentos da escola de samba como: 

casais de mestre-sala e porta-bandeira, ala das baianas, bateria, realeza da agremiação e 

ala de passistas.  
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O Feitiço do Rio não encomendou uma obra, mas também não realizou 

eliminatórias com corte de concorrentes. A agremiação optou por uma solução que 

transladou parcela de sua identidade, construída no mundo virtual, para a organização 

(muitas decisões são tomadas a partir de diálogos travados através do uso do aplicativo 

WhatsApp). Para a escolha do samba-enredo, os compositores participantes enviaram 

suas obras (áudio e letra) para o e-mail da agremiação. De posse do material, a diretoria 

se reuniu e escolheu quatro sambas para a final, realizada na quadra do G.R.E.S. Paraíso 

do Tuiuti, em São Cristóvão, na Zona Central da cidade (Figura 3.16). 

Figura 3.16 – Apresentação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira durante a final da 

escolha do samba-enredo do G.R.E.S. Feitiço do Rio – 01/10/2017 

 

Fonte: https://www.facebook.com/feiticodorio/  – Acesso em 10/01/2018 

Ao perguntar aos entrevistados do Feitiço do Rio se, a partir do uso das 

tecnologias da informação, já rotineira na tomada de decisões pelo WhatsApp e na 

comunicação com os componentes através do Facebook (onde ocorrem as promoções 

do programa de sócio torcedor e as vendas da loja virtual), a comunidade do Feitiço do 

Rio estabelecer-se-ia no mundo virtual, fui surpreendido pelo ―campo‖.  

A hipótese do pesquisador era que a resposta seria afirmativa, tendo como base 

as reflexões de Appadurai (1996) sobre a ―comunidade de sentimentos‖, potencializada 

com a massificação das possibilidades de deslocamento entre pontos distintos e do uso 

cada vez mais massivo das tecnologias de informação. Porém, eles foram taxativos em 

https://www.facebook.com/feiticodorio/
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negar, pois ‗para nós, o virtual hoje é muito importante porque não temos quadra. O 

ateliê inclusive virou espaço de reunião, pois é o único que temos para nos encontrar.‘ 

Afirmaram sentir muita falta de não terem uma quadra e que, ao conseguirem um local, 

planejam construir uma comunidade com as pessoas da localidade através de eventos e 

projetos sociais 

Os entrevistados alegaram que o retorno às tradições do carnaval (mesmo que 

este retorno seja muito focado na estética visual, conforme afirmaram) prescinde de se 

ter uma quadra, sendo o lugar que se forja a comunidade. Os membros da diretoria do 

Feitiço do Rio entendem-se como um grupo que valoriza a sociabilidade presencial, 

pois se constituiu basicamente em encontros para ver e participar do carnaval das 

escolas de samba.  

3.2.2 – Rua 

Considerando as condições de contorno impostas para a definição de rua na 

construção espacial das agremiações, postas no início deste subcapítulo, o habitus não 

se altera no campo do carnaval carioca
69

. As escolas de samba pesquisadas se apropriam 

mais da rua em relação aos blocos de enredo. Porém, isto ocorre por questões 

pragmáticas, isto é, preparar a agremiação para o concurso, o desfile no carnaval. 

Como as escolas de samba não possuem quadras com áreas livres suficientes 

para a realização de ensaios técnicos, estas agremiações promovem os mesmos na rua 

para simular a evolução dos componentes em situação análoga ao desfile, bem como 

segmentos como passistas, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, crianças e 

harmonia do conjunto dos integrantes (MAGALHÃES, 2006). 

No caso dos blocos de enredo, somente o Flor da Primavera realizou este tipo de 

ensaio na rua, ao lado da quadra. Há também os casos dos blocos de enredo que não 

possuem quadra e adotam diferentes táticas para realizarem minimamente atividades 

carnavalescas de ensaio e/ou para congregar os componentes, visto que a probabilidade 

de lucro financeiro nestes casos é nula.  

                                                           
69

 Aqui, não há a relação entre a casa e a rua conforme os conceitos trabalhados por DaMatta (1987), pois 

somente se trata de uma diferença territorial entre a quadra e o que está além dos muros da quadra (e, isto, 

quando ela existe), diferentemente da análise feita quando se considera a relação entre os blocos de 

enredo no interior de sua entidade gestora e quando as mesmas ancoram-se na Federação para se 

constituírem representadas em espaços fora de suas sedes e das localidades que as cercam. Este será um 

dos focos do debate sobre a edificação e o estabelecimento da FBCERJ no campo do carnaval carioca, 

sendo então adotada a perspectiva estrutural de diferenciação entre estes espaços sociais a partir das 

considerações de DaMatta (1987). 



 
 

111 
 

No caso da Escola de Samba Unidos do Cabral, ao frequentar o primeiro ensaio 

de rua (foram três no total), em 01/02/2017 (Figura 3.17), uma reação dialógica foi 

destacada no momento por um dos entrevistados mais antigos. Naquele momento, disse-

me que estava feliz porque ‗o Cabral está na rua. As pessoas na janela estão vendo que 

o Cabral não morreu, para quem sabe se reanimar e voltar...‘. Neste momento, o 

entrevistado recordou os anos em que a agremiação era um grande bloco de enredo com 

a participação dos moradores da localidade, pautando questões que se assemelham com 

aquelas encontradas em DaMatta (1997) quando imputa aos blocos os valores da 

vizinhança e às escolas de samba um caráter mais universalista e voltado para fora de 

seus locais de origem. 

Figura 3.17 – Ensaio de rua do G.R.E.S. Unidos do Cabral – 08/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

No caso da Escola de Samba Arame de Ricardo, somente um ensaio técnico foi 

realizado na rua, em 17/02/2017 (Figura 3.18). Antes do ensaio da escola de samba 

começar, contrariado pelo fato do mesmo estar atrasado em mais de duas horas, um dos 

diretores reclamava que a grande maioria dos componentes ‗não é de Ricardo [Ricardo 

de Albuquerrque, bairro onde a agremiação está sediada] e nem é Arame‘. O ensaio 

transcorreu posteriormente de forma tranquila, com as pessoas acompanhando da 

calçada, sem invadir a evolução da escola de samba.  
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Figura 3.18 – Ensaio de rua do G.R.E.S. Arame de Ricardo – 17/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Aqui, a rígida hierarquização do mundo do carnaval apontada por autores como 

Goldwasser (1975), Leopoldi (2010a) e Pavão (2005) operou inclusive nesta relação 

com o público (bem como no ensaio de rua da Unidos do Cabral). Apesar de não ter 

gradeamento na calçada, as pessoas que ali acompanharam o ensaio não se inseriram no 

interior dos segmentos da agremiação. Era como se a barreira que separa o público do 

desfilante ao longo da área de desfile em formato de parada estivesse ali, posicionado e 

estabelecendo a diferença. Ao final do ensaio, na praça de Ricardo de Albuquerque, 

uma viatura da Polícia Militar surgiu, alegando que fora ao local por conta da 

reclamação dos moradores sobre o ruído. 

No caso do Bloco Oba-Oba do Recreio, durante a preparação para o carnaval de 

2017, a agremiação utilizou o salão de um restaurante desativado próximo à estação de 

trem de Brás de Pina, Zona Norte da cidade (enquanto que o bloco tem sede na Zona 

Oeste).  

Perguntado sobre o porquê deste deslocamento, os entrevistados relataram que 

os ensaios saíram do Posto 9 da Praia do Recreio após o carnaval de 2015, devido à 

reclamação dos moradores quando o ensaio avançava pelo início do período noturno, 

gerando atritos com a municipalidade, a qual exigia a obtenção sequencial de alvarás 
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para a promoção dos ensaios com uma série de procedimentos burocráticos que os 

dirigentes não mais suportaram conduzir.  

Por sugestão de um dos membros da diretoria, o qual ‗(...) tinha “conhecidos” 

em Brás de Pina e disse que seria uma boa ir para lá até mesmo para dar uma 

reforçada no número de pessoas para compor as alas‘ (Figura 3.19). Aqui, a mudança 

representou uma possibilidade de incorporar mais componentes para o desfile a partir do 

capital social disponibilizado por este diretor. 

Figura 3.19 – Ensaio do G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio em Brás de Pina – 19/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Após o carnaval de 2018, os entrevistados informaram que pretendem retornar 

ao Recreio dos Bandeirantes para ensaiar no Posto 9 ou se estabelecer nas ruas do 

Centro Comercial do Recreio dos Bandeirantes, onde existem poucas residências.  

Para os entrevistados, a proximidade do local de ensaios com residências, 

mesmo em comunidades carentes, é considerada um entrave inclusive para se conseguir 

uma quadra fixa. Segundo um dos entrevistados, ‗muitas comunidades do Recreio são 

forrozeiras. Não curtem samba e acabam complicando a entrada do bloco. (...) Com 

uma quadra, o resto se resolve. Sem quadra no samba, você não tem identidade.‟ 

No caso do Bloco Canários das Laranjeiras, constatou-se que, de todas as 

agremiações pesquisadas, foi a que mais se movimentou. A consulta às matérias de 

jornais e aos entrevistados revelou que a agremiação já ensaiou em diversos logradouros 

como, por exemplo: Rua Pinheiro Machado, 29 (1965); Rua das Laranjeiras, 5 (1966); 

Quadra da Imprensa Nacional, na Praça Mauá (1970); Rua Farani, 45 (1972-1978); Rua 
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Voluntários da Pátria, 37 (1979); Terreno do metrô no Largo do Machado (1980-1986); 

CIEP Tancredo Neves (1998); Favela Pereira da Silva (2001) e, por último, na Favela 

Tavares Bastos (2016).  

Para um dos entrevistados mais antigos, esta mobilidade deveu-se ao fato de que 

‗o Canários por ser na Zona Sul, tem muita vizinhança ao redor e reclamavam muito 

do barulho‟. Esta assertiva é correspondida através de matérias e carta dos leitores em, 

por exemplo, O Globo (1983a) e Tribuna da Imprensa (1986), onde se encontram 

reclamações sobre o ruído dos ensaios da agremiação. 

 Na Figura 3.20, há o registro de dois momentos de ensaios do Bloco Canários 

das Laranjeiras. Em (i), ele foi realizado na quadra da Rua Farani, onde a agremiação 

teve sua quadra por praticamente toda a década de 1970, tendo participação de 

segmentos como o de passistas. Segundo os entrevistados, era um local de fácil acesso a 

todos que desejassem participar, além da possibilidade de faturamento no bar da quadra. 

Em (ii), no alto da Favela Tavares Bastos, realizou-se um total de três ensaios da bateria 

em preparação ao carnaval de 2017, em uma praça de tamanho reduzido, onde 

basicamente cabiam os instrumentistas, que ali realizavam seu treinamento, estando 

presentes o presidente da agremiação (a) e o mestre de bateria (b). 

Figura 3.20 – Ensaio do.C.C. Canários das Laranjeiras – 1973 e 2017 

 

Fonte: (i) https://www.leiloesbr.com.br/imagens/img_m/7351/3174680.jpg Acesso em 

20/12/2017 ; (ii) Acervo do autor 

Mais uma vez, com relação aos blocos de enredo pesquisados, a exceção foi o 

Bloco Flor da Primavera, que simulou o desfile na rua paralela à quadra, com a 

participação dos mesmos segmentos e níveis exigidos de performance como nos ensaios 

https://www.leiloesbr.com.br/imagens/img_m/7351/3174680.jpg
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das escolas de samba pesquisadas neste trabalho e relatadas acima. A Figura 3.21 

mostra uma das diretoras de harmonia orientando a evolução da ala de passistas. 

Figura 3.21 – Ensaio técnico de rua do G.R.B.C. Flor da Primavera – 19/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Por fim, cabe sublinhar novamente o caráter liminar dos blocos de enredo, 

inclusive na ocupação da rua. No caso das agremiações sem quadra, não houve a 

preocupação de se promover um ensaio com caráter ―técnico‖, como aqueles estudados 

por Magalhães (2006) nas escolas de samba do Grupo Especial. No entanto, verifica-se 

que, a partir das agremiações pesquisadas, as escolas de samba dos últimos grupos de 

acesso buscam reproduzir este tipo de ensaio, onde poderia ser apontado o caráter de 

simulacro, conforme estabelece Baudrillard (1991) a transformação das coisas em algo 

parecido com sua forma, considerando a distância em relação ao que foi objeto de 

estudo de Magalhães (2006).  

No caso dos blocos com quadra, mesmo sendo possível esta aproximação com a 

rua, ela não é feita, reforçando o caráter mais livre dos blocos de enredo. Não há a 

preocupação com quesitos ensaiados nestes momentos como harmonia e comissão de 

frente, pois eles não são itens de julgamento no desfile dos blocos de enredo. Quando o 

ensaio é realizado, a preocupação maior é treinar a bateria e os intérpretes, sem se 

dedicar à evolução do grupo e sem diretor de ala perfilando seus componentes e se 

comunicando, por exemplo, através do uso de alto-falantes. 
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Apesar de não constar no escopo da pesquisa, faço a inserção de uma questão 

verificada no trabalho de campo, a qual afeta os blocos de enredo e que poderá ser 

desdobrada em pesquisas futuras. Trata-se da ocupação da rua por grupos de samba e 

pagode. Esta problemática aqui é posicionada por conta das falas dos representantes dos 

blocos de enredo após as reuniões plenárias da FBCERJ.  

Certa vez, o assunto debatido era a falta de verbas, quando o assunto dos 

―varandões‖ foi incluído. Ao perguntar sobre o que se tratava, os representantes 

pontuaram que grupos organizadores de rodas de samba e de pagode passaram a utilizar 

ruas bloqueadas, praças e grandes quintais de residências para a promoção destes 

eventos (Figuras 3.22 e 3.23), os quais tinham as quadras das agremiações 

anteriormente como um dos locais privilegiados de promoção. Com isto, alegaram que a 

movimentação financeira oriunda do aluguel da quadra caiu drasticamente, debilitando 

ainda mais o fluxo financeiro dos blocos de enredo. 

Figura 3.22 – Programação de samba no bar Varandão do Samba – 2016 

 

Fonte: https://www.facebook.com/OperacaoSambanoMorro/ Acesso em 02/11/2017 

Figura 3.23 – Bingo da Independência com feijoada no bar Varandão do Samba – 2016 

 

Fonte: https://www.facebook.com/OperacaoSambanoMorro/ Acesso em 02/11/2017 

https://www.facebook.com/OperacaoSambanoMorro/
https://www.facebook.com/OperacaoSambanoMorro/
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3.2.3 – Locais da preparação plástica dos desfiles 

Os blocos de enredo e as escolas de samba dos últimos grupos de acesso 

preparam a parte plástica dos desfiles em locais improvisados, sendo utilizadas as 

próprias quadras, galpões alugados ou cedidos, próximos ou não, às quadras ou um 

grande espaço coletivo conhecido como ―Carandiru‖ (BARBIERI, 2006) (FERREIRA, 

2008) (FERREIRA, J., 2012), devido às condições insalubres de trabalho, dentre outros. 

No caso das escolas de samba pesquisadas, todas preparam suas alegorias no 

―Carandiru‖ (Figura 3.24), espaço próximo à Estrada Intendente Magalhães, cujo uso 

envolve o pagamento de uma anuidade. Neste espaço, também o Bloco Oba-Oba do 

Recreio prepara suas alegorias (Figura 3.25) e contrata ateliês para a produção de 

fantasias, feitas em outras locais. Em todos estes exemplos, um grupo de pessoas é 

contratado para desempenhar esta função, recebendo o reforço de membros da diretoria. 

Figura 3.24 – Produção de alegoria do G.R.E.S. Boca de Siri – Série E – 11/01/2012 

 

Fonte: Acervo do autor 

Considerando os demais blocos de enredo pesquisados, a miríade de 

possibilidades se apresentou ampla, dependendo do capital cultural e social de seu corpo 

diretor e carnavalesco, onde se pode mensurar a capacidade de acionar redes internas e 

externas de colaboradores. 

Sobre os espaços de produção de alegorias, o Bloco do Barriga (Figura 3.26) e o 

Bloco Cometas do Bispo utilizam a própria quadra, em regime de mutirão, envolvendo 
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presidente, vice, carnavalesco e diretores, além de outras pessoas que se apresentam 

para colaborar
70

.  

Figura 3.25 – Produção de alegoria do G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio – Grupo 1 – 

23/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.26 – Produção de alegoria no G.R.B.C. do Barriga – Grupo 1 – 12/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

                                                           
70

 No Bloco do Barriga, presenciei a rainha de bateria colando forro em uma das alegorias, situação social 

esta que não é presenciada nas escolas de samba, incluindo as do último grupo de acesso, e que mais uma 

vez reforça o bloco como lugar das relações de vizinhança. 
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 No Bloco Canários das Laranjeiras, o espaço para a produção de alegorias é um 

terreno, em Benfica, próximo à Avenida Brasil, o qual pertence ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que o utiliza de garagem, onde, segundo os 

entrevistados novos, a agremiação se encontra há quase trinta anos por conta de um 

termo de colaboração entre as duas instituições, conseguida pela corpo diretor da época. 

Como o terreno não possui cobertura, o trabalho é feito somente no período noturno 

com o auxílio de refletores para colaborar na iluminação do local (Figura 3.27). 

Figura 3.27 – Produção de alegoria no C.C. Canários das Laranjeiras – Grupo 2 – 

21/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Sendo mais uma vez exceção em relação aos demais blocos de enredo, o Flor da 

Primavera realiza todo o trabalho de produção dos carros alegóricos e montagem de 

fantasias em seu complexo que reúne quadra, barracão e ateliê, conforme ilustram as 

Figuras 3.28 e 3.29. Quando há a necessidade de serviço externo, o próprio corpo 

diretor cuida localmente desta demanda. Para o bloco em questão, esta construção 

espacial reforça o discurso de seus entrevistados sobre a estrutura e a organização que a 

agremiação possui, pontuando a mesma inclusive como superior à apresentada por 

muitas escolas de samba. 

Sobre a produção das fantasias, no Bloco do Barriga, elas são feitas por um 

grupo de pessoas da localidade, as quais são os coordenadores de ala. Com isto, no 

Bloco do Barriga, conforme a tipologia empregada por Cavalcanti (1999a), a produção 
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das fantasias ocorre nos ―barracões de ala‖, supervisionados pelo carnavalesco e 

localizados normalmente nas residências ou espaços obtidos diretamente pelo 

coordenador de ala. 

Figura 3.28 – Ateliê de fantasias do G.R.B.C. Flor da Primavera – Grupo 1 – 

12/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.29 – Produção de alegorias no G.R.B.C. Flor da Primavera – Grupo 1 – 

12/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Com relação ao Bloco Cometas do Bispo, o exemplo é semelhante ao Bloco do 

Barriga em utilizar as pessoas da localidade em regime de mutirão, supervisionados 

pelo carnavalesco, sendo aqui também tal metodologia empregada para a confecção das 

fantasias. Atualmente, o espaço do ateliê é cedido pela associação de moradores através 

do capital social acumulado pelo presidente da agremiação junto às organizações e 

movimentos sociais localizados no Complexo do Turano (Figura 3.30). Neste caso, o 

modelo se aproxima daquele descrito por Cavalcanti (1999a) como ―barracão de 

escola‖, sendo um espaço externo à agremiação destinado a tal atividade (e, aqui, com 

um leve toque de informalidade e revelador destas relações de proximidade e vizinhança 

através do consumo de uma ―cervejinha‖...). 

Figura 3.30 – Produção das fantasias do G.R.B.C. Cometas do Bispo – Grupo 2 –

23/02/2017 

 

Fonte: Acervo do G.R.B.C. Cometas do Bispo 

Para os blocos Canários das Laranjeiras e Oba-Oba do Recreio, esta produção 

ocorre através do uso do capital social e cultural providos pelo carnavalesco, o qual 

aciona redes externas à agremiação. 

No caso do Bloco Canários das Laranjeiras, seu carnavalesco é o presidente da 

Escola de Samba Mirim Mangueira do Amanhã. A produção de fantasias ocorre na 

Cidade do Samba, pois um espaço do barracão da Escola de Samba Estação Primeira de 

Mangueira é destinado à escola mirim da agremiação, onde seus colaboradores auxiliam 

o bloco neste processo de confecção, conforme pode ser visualizado na Figura 3.31. 
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Figura 3.31 – Protótipos das fantasias do C.C. Canários das Laranjeiras – 2017 

 

Fonte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916018015 – Facebook do 

Canários das Laranjeiras – Acesso em 28/02/2017 

No caso do Bloco Oba-Oba do Recreio, o carnavalesco é professor da Escola de 

Artes Técnicas Luís Carlos Ripper, pertencente à rede estadual de ensino e 

especializada na formação de mão-de-obra técnica para os setores artísticos e culturais. 

Em parceria com a instituição de ensino, os estudantes de adereçaria participam da 

confecção das fantasias para a agremiação, com a orientação docente, ocorrendo então 

uma transmissão de capital cultural em troca do espaço para a fabricação. Nesta 

parceria, a escola técnica cede o espaço de três ateliês para este trabalho (Figura 3.32) e 

o carnavalesco traz o material, adquirido pela agremiação
71

. 

Permitindo-me partilhar o diário de campo, creio que uma simulação de síntese 

da construção espacial dos blocos de enredo está nas seguintes anotações relativas ao 

Bloco Cometas do Bispo quando produziam suas alegorias (Figura 3.33): 

‗Conforme a noite avançava, mais pessoas chegavam para ajudar. 

Identifiquei três grupos: os que cuidavam das peças de bateria, os que 

                                                           
71

 O carnavalesco comentou sobre o fato de que, na maior parte dos casos, as pessoas não compreendem o 

significado de seu trabalho para um bloco de enredo, entendendo os blocos como uma categoria 

monolítica, associada aos blocos de rua, inferiorizando sua função e questionando o porquê de não estar 

atuando em uma escola de samba. Mesmo quando se trata de alguém que conhece a realidade dos blocos 

de enredo e suas diferenças em relação aos demais tipos de blocos, o capital simbólico continua sendo 

reduzido, pois se estabelece uma escala evolutiva de blocos de enredo como algo menor que as escolas de 

samba. Com os demais carnavalescos dos blocos de enredo, o teor dos comentários sobre esta questão não 

se alterou, acionando deste forma os conceitos de projeto e campo de possibilidades em Velho (2003).   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916018015
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cuidavam da adereçaria da alegoria e os que cuidavam das esculturas do 

abre-alas. Saí de lá por volta das 1h e o presidente disse que a galera iria 

ficar até umas 3h e que o povo todo era de lá; chegava em casa, do trabalho, 

tomava um banho, dava um relax e depois ia ajudar o Cometas. Aqui, eu 

encontrei de forma mais traduzida daquilo que DaMatta fala sobre as 

diferenças entre bloco e escola de samba no livro Carnavais, Malandros e 

Heróis. O presidente tomou banho em um chuveiro em local aberto dentro da 

quadra, pois tinha trabalhado durante todo o dia no barracão. Mais clima de 

comunidade, impossível...‟ 

 

Figura 3.32 – Ateliê de fantasias do G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio – Grupo 1 – 

16/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.33 – Produção de alegorias no G.R.B.C. Cometas do Bispo – Grupo 2 – 

22/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 
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3.3 – Organização para a competição 

Considerando o carnaval um ritual onde ocorrem operações de inversão e 

neutralização, DaMatta (1997) destaca que ocorre uma inversão organizatória, pois 

grupos se ordenam para ―brincar‖. Mediados por entidades gestoras e regulamentos, os 

concursos traduzem uma linguagem competitiva que conjuga o valor fundamental da 

igualdade com a moldura hierarquizada característica de nossa sociedade. 

A questão da competição possui alguns vieses a serem contemplados. O 

primeiro é a questão da competição em si. O desfile é uma competição de competências 

visuais e musicais entre agremiações carnavalescas. Desta forma, aqui utiliza-se como 

premissa o conceito de jogo em Huizinga (1990) para se entender a busca pela 

competição, inclusive no carnaval. Através da noção de jogo, busca-se superar 

adversidades e atingir metas imaginadas, intuindo o desconhecido e entendendo o 

misterioso, significando o que o cerca para superar estes limites e construir relações que 

podem inclusive transcender o natural (HUIZINGA, 1990). 

A organização da competição é de responsabilidade da Comissão de Carnaval da 

FBCERJ, a qual conta com a participação do presidente, vice-presidente de carnaval e 

eventos, diretor de carnaval, diretor jurídico e coordenadores dos desfiles dos grupos. 

Esta comissão formula o regulamento da competição a ser submetido para apreciação da 

plenária, seleciona o corpo de jurados e coordena a apuração dos resultados. 

Algumas questões desta competição serão aqui tratadas por revelarem elementos 

da construção identitária discutida na primeira parte deste capítulo e por influir na 

preparação do desfile e na sua realização, ora distanciando, ora aproximando as 

apresentações dos blocos de enredo em relação às das escolas de samba. 

Considerando a identidade relacional e marcada pela diferença, uma destas 

possibilidades de diferenciação (inclusive com poder de valoração) em relação às 

escolas de samba está nos quesitos de julgamento. 

Ao longo do segundo capítulo e da primeira parte deste, um dos temas mais 

enfatizados nos blocos foi a de uma liberdade maior do folião para desfilar. Em parte, 

no caso dos blocos de enredo, isto se deve ao fato de que o quesito harmonia nunca foi 

ítem de julgamento, observando as matérias de jornais anteriores à década de 1990 

(CORREIO DA MANHÃ, 1967) (O GLOBO, 1978) (O GLOBO, 1983b) e os mapas de 

apuração que constam no sítio da FBCERJ a partir das décadas de 2000. Nas escolas de 
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samba, ao contrário, este item é motivo de grande preocupação durante o desfile e 

treinado exaustivamente nos ensaios técnicos (MAGALHÃES, 2006). 

Porém, em outros casos, há quesitos de julgamento aplicados nos desfiles de 

ambos os tipos de manifestação, aproximando-os, como: bateria, evolução, samba-

enredo (por vezes, separado em letra e melodia), fantasias e mestre-sala e porta-

estandarte (no caso dos blocos de enredo). 

Por outro lado, quesitos específicos no julgamento dos blocos de enredo marcam 

diferenças com relação ao desfile das escolas de samba e alteram a dinâmica do cortejo. 

O julgamento do estandarte é feito ao mesmo tempo em que a coreografia do 

casal de mestre-sala e porta-estandarte é avaliada. No caso em questão, o casal realiza a 

parte inicial de sua evolução, para, posteriormente, o mestre-sala conduzir o estandarte 

para o julgador. Enquanto esta avaliação é promovida, o casal deve continuar evoluindo 

para somente depois o mestre-sala receber o estandarte, reposicioná-lo junto à sua 

parceira e terminarem a coreografia (Figura 3.34). 

Figura 3.34 – (a) Entrega do estandarte para avaliação; (b) continuidade da coreografia; 

(c) recolocação do estandarte – G.R.B.C. Flor da Primavera – Grupo 1 – Carnaval de 

2016 

 

              (a)                                       (b)                                    (c)

Fonte: Acervo do autor 

Entrevistados dos blocos de enredo relataram que possuem dificuldade no 

quesito com relação à coreografia do casal de mestre-sala e porta-estandarte, pois 

atualmente os casais são formados para atuarem em escolas de samba, conduzindo 
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bandeira (que não é levada a um julgador para avaliar) e coreografias sem interrupções. 

Além disso, segundo um dos profissionais entrevistados, a coreografia da porta-

estandarte é dificultada pelo fato do estandarte ser fixo, diferente da bandeira, a qual 

tremula.  

 O quesito abre-alas (Figuras 3.35 e 3.36) obriga os blocos de enredo a 

estamparem o nome da agremiação e o título do enredo, além de, como o próprio nome 

indica, vir à frente do contingente da agremiação a desfilar, sendo permitido somente o 

uso de elementos cenográficos.  

Figura 3.35 – Abre-alas do G.R.B.C. Cometas do Bispo – Grupo 1B – Carnaval de 1978 

 

Fonte: Acervo do G.R.B.C. Cometas do Bispo 

Entretanto, refletindo a alteridade dos blocos de enredo com as escolas de 

samba; mesmo não sendo quesito de avaliação, blocos de enredo começaram a inserir 

comissões de frente em seus desfiles (Figura 3.37)
72

, apesar deste segmento nem constar 

como obrigatoriedade nos regulamentos da FBCERJ, muito menos tendo uma categoria 

nos prêmios distribuídos pela Federação. 

Por fim, ainda focando na questão da alteridade, até o final da década de 1980, 

os adereços manuais eram incluídos como quesito específico de julgamento (Figura 

                                                           
72

 No caso do Bloco Flor de Primavera, para o carnaval de 2017, os membros da comissão de frente 

(Figura 3.38) ensaiaram a coreografia por dois meses. Apesar destas comissões virem à frente do abre-

alas, a Federação nunca mencionou proibir as comissões de frente alegando descumprimento do 

regulamento. 
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3.39), diferentemente das escolas de samba. Posteriormente, este quesito foi trocado por 

alegoria
73

, assemelhando mais os desfiles dos blocos de enredo em relação ao das 

escolas de samba. 

Figura 3.36 – Abre-alas do G.R.B.C. Cometas do Bispo – Grupo 3 – Carnaval de 2015 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.37 – Comissão de frente do G.R.B.C. Unidos das Vargens – Grupo 1 – 

Carnaval de 2012 

 

Fonte: Acervo do autor 

                                                           
73

 A alegoria além do abre-alas somente é obrigatória para as duas primeiras divisões hierárquicas. Para as 

alegorias, foram permitidas a inserção de destaques; algo que no abre-alas nunca foi permitido. 
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Figura 3.38 – Ensaio da comissão de frente do G.R.B.C. Flor da Primavera – Grupo 1 –  

12/02/2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.39 – Adereços de mão do C.C. Canários das Laranjeiras – Grupo 1A – 

Carnaval de 1984 

 

Fonte: Acervo do C.C. Canários das Laranjeiras 
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3.4 – Construção e manutenção das redes de apoio 

Para a consecução dos desfiles e, em muitos casos, das atividades em suas 

quadras, as agremiações carnavalescas necessitam estabelecer relações com outros 

agentes, configurando redes de apoio internas e externas, conforme conceito 

apresentado por Mayer (2010), à agremiação. 

Diferentemente das escolas pertencentes às divisões hierárquicas que desfilam 

no Sambódromo, a pesquisa constatou no conjunto das agremiações pesquisadas (blocos 

de enredo e escolas de samba dos últimos grupos de acesso) a dependência praticamente 

única dos poderes públicos para o financiamento das apresentações dos blocos de 

enredo. Cabe reafirmar que o campo do carnaval carioca é resultado de uma série de 

negociações entre grupos populares, elites e órgãos governamentais (FERREIRA, 

2005).  

Em relação às manifestações carnavalescas de caráter competitivo, a estratégia 

de sobrevivência das escolas de samba inicialmente apontou para o apoio da 

intelectualidade e a aproximação cada vez maior com os poderes públicos. Porém, a 

estratégia foi se reorientando desde a década de 1950 ao incorporarem o mecenato dos 

responsáveis pelo jogo do bicho como forma de se capitalizarem para a realização de 

seus desfiles e demais atividades (CAVALCANTI, 2006) (CHINELLI e SILVA, 1993) 

e garantiu a manutenção e sucesso da empreitada (hoje, considerando neste recorte 

aquelas que desfilam no Sambódromo). 

Ranchos, grandes sociedades, frevo e blocos de enredo ficaram dependentes 

quase que exclusivamente do poder público. Ampliando o debate para os blocos de rua, 

o capital econômico e simbólico que eles atualmente representam para a cidade do Rio 

de Janeiro passou a ser utilizado pela municipalidade como atrativo para o 

estabelecimento de parcerias com o capital privado para a promoção do carnaval de rua 

(FRYDBERG, 2014). 

Retomando a consecução destas redes de apoio nos blocos de enredo, desde o 

início do empreendimento da FBCERJ, na segunda metade da década de 1960, 

conforme se pode consultar na pesquisa desenvolvida por Zaluar (1985), os membros 

das diretorias dos blocos de enredo e dos blocos de empolgação deixam clara a 

existência de um mecenato oriundo de lideranças políticas executivas e legislativas com 

o uso do aparelho público. Considerando as questões apontadas por Diniz (1982) e 
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Zaluar (1985) sobre o apoio destas redes, é perfeitamente cabível a associação destas 

com o crescimento do número de filiados à FBCERJ ao longo das décadas de 1970 e 

1980 e o espraiamento dos mesmos pelo tecido urbano, por conta da menor 

complexidade organizacional para a montagem de um bloco carnavalesco e à liberdade 

de se filiar à FBCERJ, suportados pelo exercício da gramática política do clientelismo 

por agentes do poder público nestas agremiações. Diferentemente do que se constatou 

na pesquisa sobre o estado destas redes hoje, estes agentes do poder se constituíam em 

representantes da localidade, demandando dos órgãos públicos o acesso aos 

responsáveis por atender as demandas apresentadas por estes mediadores, estabelecendo 

uma relação de clientela com a localidade (KUSCHNIR, 2000) (NUNES, 2003). 

Os exemplos a seguir mostram estas redes operando no bloco de embalo 

Cacique de Ramos (através do relato abaixo) e do bloco de enredo Custou, Mas Saiu 

(Figura 3.40a). 

O passo seguinte se deu por volta de 1972-1974. Através de contatos com 

políticos (mais especificamente com Miro Teixeira) e da destacada atuação de 

Bira, o Cacique consegue o empréstimo de um terreno do município, onde 

havia uma pequena casa e uma enorme área livre. Surgia assim a quadra do 

Cacique, situada em Olaria, na rua Uranus, a qual é ocupada até hoje. 

Segundo Ubirany (membro da diretoria do bloco): 

‗Já nas vésperas do carnaval de 1970 [essa data não fica muito bem 

esclarecida], com 15 dias prá botar o carnaval na rua, nós entramos na sede 

da rua Uranus, onde estamos até hoje, com uma autorização do Miro 

Teixeira... Eu sei que asfaltaram tudo, colocaram poste de luz e começamos 

a funcionar‘ (PEREIRA, 2003, p. 81, grifo meu) 

Atualmente, o panorama do apoio político é sua operação de forma pontual com 

doação de material ou financeira em períodos pré-eleitorais (Figura 3.40b). Outros 

apoios oriundos da localidade existem, os quais serão tratados na sequência por 

representar também o capital simbólico destas agremiações. Por fim, há também as 

redes de apoios estabelecidas com as escolas de samba. 

Importante ressaltar, mas sem ainda ser possível promover uma análise de seus 

impactos e desdobramentos por ser algo muito recente, outra rede de apoio que começa 

a operar, mas no local dos desfiles das escolas de samba dos últimos grupos de acesso e 

do segundo grupo dos blocos de enredo (Estrada Intendente Magalhães) é relativa ao 

capital econômico oriundo da iniciativa privada (Figura 3.41). A entrada deste capital 

no campo do carnaval carioca potencializou a disputa por este espaço de desfile, 

contenda esta que será tratada no âmbito da terceira crise de representatividade da 

FBCERJ. 
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Figura 3.40 – Capital social através de apoio de políticos: (a) Bloco Custou Mas Saiu – 

asfaltamento da quadra em outubro de 1981 – Grupo 2B  ;  (b) Bloco Canários das 

Laranjeiras – doação de peças de bateria por candidato à deputado federal em novembro 

de 2015 – Grupo 3 

 

 

(a) (b)

Fonte: (a) http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?Id=3177883 Acesso em 

20/12/2017  ;  (b) https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916018015 – 

Facebook do Canários das Laranjeiras – Acesso em 28/02/2017 

No caso do Bloco do Barriga, todo e qualquer contato com políticos é mediado 

pelo presidente da agremiação, o qual conseguiu, por exemplo, as obras de muro e da 

cobertura da quadra. Por vezes, dependendo do desfile, há um apoio extra de ocupantes 

de cargos eletivos, como, por exemplo, quando a agremiação desfilou com um enredo 

baseado na trajetória da então Vice-Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Benedita 

da Silva (JORNAL DO BRASIL, 2000). 

Os entrevistados do Bloco do Barriga reclamaram da falta de apoio da localidade 

(em especial, dos comerciantes), os quais segundo um destes ‗não levam a agremiação 

a sério, muitas vezes por não entenderem o que é um bloco de enredo e acharem que é 

bagunça, porque é bloco. (...) Não ajudam em praticamente nada e quando há evento 

na quadra, colocam bebida e comida mais barata que da quadra e tiram receita do bar 

do bloco.‘ 

http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?Id=3177883
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005916018015
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Figura 3.41 – Camarote de patrocinador em área isolada na pista de desfile da Estrada 

Intendente Magalhães – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Como se trata de uma localidade dominada e disputada por traficantes e 

milicianos, existe a tentativa de aproximação com os membros do corpo diretor do 

bloco, mas eles foram taxativos na entrevista em declarar que: 

‗Não aceitamos qualquer ajuda do tráfico. Mesmo na festa do título, não 

aceitamos as caixas de cerveja enviadas. Se der brecha, daqui a pouco vai 

ter venda de drogas e presença de gente armada na quadra. Aqui, na quadra, 

tem que ser um lugar seguro e poder trazer a família‘. 

 

No caso do Bloco Cometas do Bispo, segundo os entrevistados mais antigos, 

sempre houve a colaboração de lideranças comunitárias, como o Frei Cassiano (na 

década de 1960) e  Etevaldo Oliveira (na década de 1970), organizador de torneios 

esportivos para crianças e adolescentes e do Festival de Música das Favelas, que ‗tentou 

umas vezes ser vereador ou deputado, mas nunca arrumou nada‘. Também afirmaram 

que um fator importante para o último reerguimento do bloco foi a presença da Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP) no Complexo do Turano, pois, segundo eles, ficou mais 

seguro frequentar a quadra. 

Os entrevistados mais novos da agremiação mostraram que têm ótima relação 

com a associação de moradores (já mostradas anteriormente nas Figuras 3.11 e 3.30) e 

disseram que ‗sempre aparece político pedindo apoio na época de eleição (...) Aí, 
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quando ele chega, a gente mostra logo a lista dos dois pedidos. Três mil e quinhentos 

para o piso e a mesma quantia para fazer o telhado‘. 

No caso do Flor da Primavera, os entrevistados alegaram que o apoio político é 

sempre pontual, próximo às eleições e sem dinheiro. Para a agremiação, este apoio foi 

importante no passado, pois através de vereadores e grandes comerciantes da localidade, 

muito material para a obra da quadra foi obtido. 

Para o Oba-Oba do Recreio, o retorno dos ensaios ao bairro de origem busca 

também retomar o apoio de amigos empresários locais, que apoiavam o bloco quando 

ele ensaiava no Recreio dos Bandeirantes. Sobre o apoio de ocupantes ou postulantes a 

cargos eletivos, até riram e comentaram: ‗Professor... É só promessa. Na hora H, tudo 

cai fora‘. 

No caso do Canários das Laranjeiras, os entrevistados mais antigos lembraram 

do mecenato do jogo do bicho. Como o bloco não tinha uma característica estritamente 

local, de bairro, este apoio foi mais fácil de ser obtido. Segundo eles: 

‗tinha o apoio do Careca, o bicheiro da área (...) coisa de década de 70, 80 

(...) Era o nosso Castor de Andrade. Foi o auge do Canários. Ele trazia os 

melhores profissionais. Tinha gente que fazia carnaval das escolas de samba 

e fazia também o do Canários, como o Poty, figurinista da Vila Isabel, e a 

Maria Augusta, carnavalesca.‘ 

 

Conforme já abordado, o panorama nas escolas de samba dos últimos grupos de 

acesso não é diferente. O apoio de ocupantes de cargos eletivos era baseado na 

gramática política do clientelismo (NUNES, 2003) até a década de 1990, quando muitas 

destas escolas de samba eram blocos de enredo.  

As atas de reunião do Bloco Unidos do Cabral mostram o apoio constante do 

Deputado Federal Rubem Medina, além do fato do presidente da agremiação, Jorge 

Cyriello ser assessor do parlamentar. 

Também como bloco de enredo, os entrevistados do Arame de Ricado relataram 

o apoio do vereador Iranir dos Santos para, por exemplo, comprar o terreno onde está a 

quadra e pagar o aluguel da quadra anterior onde a agremiação tinha sede.   

 O último caso com relação às escolas de samba dos últimos grupos de acesso é 

relativo ao Boca de Siri. Os entrevistados disseram que, desde a época em que era bloco 

de enredo, o Deputado Estadual André Corrêa colabora financeiramente (atualmente 

com três mil reais) para a preparação do desfile e atende a demandas apresentadas pela 
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agremiação. Um dos exemplos foi a obtenção de material para murar e quadra e dotá-la 

de cobertura. 

Nesta parte da pesquisa, as diferenças entre blocos de enredo e escolas de samba 

dos últimos grupos de acesso são praticamente inexistentes, dependente do capital 

social acumulado da agremiação para utilizá-lo principalmente na consecução do desfile 

e do capital simbólico (quando os entrevistados dos blocos de enredo lamentam que 

muitos potenciais apoiadores desistem da empreitada ao igualarem o bloco de enredo ao 

bloco de rua e de embalo, valorando-o negativamente a partir de um caráter ―pouco 

sério‖ atribuído a todos blocos). Com o esvaziamento da gramática política do 

clientelismo no que tange ao apoio à maior parte das agremiações carnavalescas, e não 

da prática da gramática em si, conforme mostra Kuschnir (2000), os ocupantes ou 

postulantes a cargos eletivos apenas oferecem apoio pontual e de baixa quantia. 

Por fim, ao abordar as redes de apoio entre agremiações, são encontradas 

reflexões e realidades empíricas sobre esta situação no interior das escolas de samba dos 

últimos grupos de acesso para a obtenção de materiais para a consecução dos desfiles e 

componentes para desfilar ou colaborar no corpo diretivo responsável pelo cortejo, por 

exemplo, em Barbieri (2009a), Dantas (2014), Ferreira (2008) e Ferreira, J. (2012). Com 

isso, capitais sociais, culturais e econômicos (não diretamente financeiro) circulam por 

estas redes, promovendo auxílios materiais, humanos, geração, trocas e fixação de 

saberes.  

Estas questões operam da mesma forma que nos blocos de enredo. Porém, 

considerando as agremiações presentes no desenho da pesquisa, estas redes são tecidas 

com escolas de samba, e não com outros blocos de enredo, ressaltando-se os blocos da 

cidade de Duque de Caxias, os quais, a partir da Embaixada do Samba, simbolizam e 

materializam redes de apoio. 

De forma recorrente, nas entrevistas com os membros dos blocos de enredo, os 

enxertos foram citados. Porém, na entrevista realizada com os integrantes mais antigos 

do Bloco Cometas do Bispo, o assunto em questão foi trabalhado em outra perspectiva, 

considerando que havia e há uma colaboração mútua entre as pessoas que desfilavam e 

desfilam no bloco de enredo e em uma escola de samba. Segundo os mesmos, não é 

possível estabelecer a conceituação de enxerto, pois nunca houve uma exclusividade e a 

participação no bloco não implicava em não desfilar na escola da samba.  

No caso do Cometas do Bispo, inicialmente esta parceria foi realizada com a 

Império da Tijuca (madrinha da agremiação), depois com a Unidos de São Carlos (atual 
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Estácio de Sá) e, hoje, com o Acadêmicos do Salgueiro e o Arranco do Engenho de 

Dentro. Esta perspectiva pode ser ancorada na fala já citada de um dos profissionais 

entrevistados ligados à imprensa, quando o mesmo aponta que um caminho para a 

sobrevivência dos blocos de enredo é estabelecer parcerias com as escolas de samba no 

intuito de se fixar no imaginário carnavalesco das pessoas de uma localidade e ‗dizer 

que é o seguinte: a região aqui vai ter uma grande escola de samba e um grande bloco. 

A gente vai ser campeão das escolas de samba e campeão dos blocos.‘ 

3.5 – Organização para o desfie 

Retomando os aspectos externos para se discutir a organização de seus desfiles, 

Simas (2015) resume a estruturação destes desfiles, onde um exemplo é ilustrado na 

Figura 3.42. 

Os blocos desfilavam com a mesma estrutura das escolas de samba, apenas 

em dimensões menores em relação ao número de componentes e carros 

alegóricos – normalmente as agremiações passavam apenas com o abre-alas e 

alguns tripés (SIMAS, 2015) 

Figura 3.42 – Tripé ―Pede Passagem‖ do G.R.B.C. Bafo do Bode – Carnaval de 1976 

 

Fonte: http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?Id=2941413 Acesso em 20/12/2017 

Os blocos de enredo se constituem em organizações culturais sem fins 

lucrativos, cujo produto principal produzido é a realização do desfile durante os festejos 

carnavalescos. O ciclo de vida de um desfile dura no máximo um ano. A arte do 

http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?Id=2941413
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carnaval é passageira, pois no ano seguinte um novo desfile com nova temática será 

apresentado. 

Ampliando a abrangência do modelo descrito por Cavalcanti (2006) e Leopoldi 

(2010a) para incluir os blocos de enredo, destaca-se a existência de uma hierarquia da 

organização formal, responsável pela administração da agremiação, e outra da 

organização carnavalesca, responsável pela preparação e execução do desfile, colocando 

em cena diversas formas de expressão artística e grupos sociais distintos entre si. 

Para os blocos de enredo, a mobilidade de membros destas hierarquias para 

ocuparem ao mesmo tempo postos em outras agremiações carnavalescas (nos casos 

observados, em escolas de samba) é necessária para a sobrevivência dos primeiros. Caso 

fosse cobrada a dedicação plena de seus participantes para a organização para o desfile, 

os blocos de enredo poderiam correr o risco de não ter mais componentes e dirigentes
74

.  

Outra questão é que a participação destas pessoas em outras agremiações com 

mais recursos materiais estabelecem redes de apoio importantíssimas na preparação do 

desfile e na execução do mesmo, possibilitando, por exemplo, a obtenção de esculturas, 

fantasias para desmontagem e reciclagem, peças para completar a bateria da escola, 

baianas para completarem a ala e não serem punidas pelo regulamento, ritmistas para 

completarem a bateria, chassis para carros alegóricos, diretores de harmonia para 

auxiliarem o desfile da agremiação, componentes para completarem o número mínimo 

de desfilantes exigido no regulamento, dentre outros insumos. 

Sobre o recurso insuficiente e a magnitude que os desfiles dos blocos de enredo 

já tiveram, segue trecho do depoimento do presidente da FBCERJ à época, Izaltino 

Medeiros à CPI do Carnaval: 

(...) Então, o que eles conseguem fazer, tem que pagar um caminhão para 

trazer o abre-alas, tem que pagar um ônibus para a bateria e trazer os 

componentes. E a verba não dá para fazer um carnaval melhor. E na época 
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 Esta questão também se aplica às escolas de samba dos últimos grupos de acesso, conforme mostra 

Ferreira (2008). A radicalização desta mobilidade já incluiu os dirigentes máximos das agremiações, os 

quais em alguns casos atuam no corpo diretivo de mais de uma escola de samba, conforme pode ser 

verificada a matéria publicada em Marques da Folia (2017): 

A Acadêmicos de Vigário Geral, com o objetivo de alcançar o acesso ao Grupo A das escolas de samba, 

trouxe mais um reforço para sua equipe. Trata-se de Josimar Viana, que assume a direção social da 

escola. Josimar, que também é presidente da Acadêmicos de Madureira, que acabou de ascender ao 

Grupo D, e da LIBRERJ (Liga Independente dos Blocos de Rua do Estado do Rio de Janeiro), comentou 

sobre sua chegada à escola. “Recebi o convite através do Gabriel Macedo, diretor de carnaval da escola 

(e presidente de honra do GRES Arrasta Povo). Sinto-me honrado, pois conheço a presidente Betinha há 

muitos anos e gosto muito da agremiação. Espero poder somar com a Acadêmicos de Vigário Geral e 

conquistar o tão sonhado acesso ao Grupo A.” 
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que eu entrei para Federação e a Federação tinha trezentos e vinte tantos 

blocos, o Sr. deve ter conhecido na época do presidente Mário Silva tinha 

carnaval no Rio de Janeiro todo e a situação era melhor. Eu sou do tempo e 

tenho quase 20 anos de Federação eram 14 blocos, 15 em cada grupo, na 

Avenida Rio Branco o carnaval terminava quase 3 horas da tarde. (DIÁRIO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2000, p. 43) 

Importante na questão da organização para a realização dos desfiles é a luta 

pelas pistas, sendo o Sambódromo como elemento estruturante da criação da LIESA e 

das contendas para torná-lo como lugar próprio (visão estratégica) para depois 

estabelecer um outro lugar próprio (a Cidade do Samba). Segundo Simas (2015), esta 

ação teve consequência para os blocos de enredo. 

A decadência dos blocos de enredo começou, sobretudo, a partir da era do 

sambódromo. O foco dos desfiles centralizou-se nas grandes escolas de 

samba, e os blocos foram afastados da passarela principal. Perderam espaço, 

inclusive, como agremiações que formavam sambistas para as escolas de 

samba – espaço que vem sendo ocupado pelas escolas mirins e por algumas 

escolas de porte menor. (SIMAS, 2015) 

Segundo os entrevistados mais novos da FBCERJ, o foco desta luta passou a ser 

a Intendente Magalhães, hoje já assentada no imaginário do carnaval carioca e alvo para 

o estabelecimento de lugar próprio nesse campo. Sempre utilizado nestas contendas pelo 

estabelecimento do lugar próprio, o padrão estético do desfile é utilizado como capital 

simbólico para demonstração de organização e padronização das filiadas. Ao longo do 

texto, os desfiles dos principais blocos de enredo são comparados pelos entrevistados 

(além das matérias jornalísticas sobre eles) como inferiores ou superiores aos das 

escolas de samba. As Figuras 3.43 a 3.49 são apresentadas como forma de trazer para o 

texto subsídios visuais que auxiliem na reflexão sobre estas supostas diferenças. 

Figura 3.43 – Desfile do G.R.B.C. Unidos da Vila Kennedy – Grupo 1-A – Carnaval de 1984 

 

Fonte: https://www.facebook.com/tantoscarnavais/ Acesso em 10/05/2016 

https://www.facebook.com/tantoscarnavais/
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Figura 3.44 – Desfile do G.R.E.S. Império da Tijuca – Grupo 1-B – Carnaval de 1983 

 

Fonte: http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1950244&ctd=12&tot=&tipo=20 

Acesso em 20/12/2017 

Figura 3.45 – Desfile do G.R.E.S. Unidos da Ponte – Grupo 2-A – Carnaval de 1981 

 

Fonte: http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1822206&ctd=21&tot=&tipo=20 

Acesso em 20/12/2017 

http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1950244&ctd=12&tot=&tipo=20
http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1822206&ctd=21&tot=&tipo=20
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Figura 3.46 – Desfile do G.R.B.C. Unidos do Cabral – Grupo 1 – 1974 

 

Fonte: http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?ID=3174683 Acesso em 20/12/2017 

Figura 3.47 – Desfile do G.R.B.C. Mocidade do Lins – Grupo 2-A – 1980 

 

Fonte: http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?ID=2941397 Acesso em 20/12/2017 

http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?ID=3174683
http://www.marciopinho.com.br/peca.asp?ID=2941397
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Figura 3.48 – Desfile do G.R.E.S. Unidos de Manguinhos – Série D – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 3.49 – Desfile do G.R.B.C. Cometas do Bispo – Grupo 2 – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 
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4 – FEDERAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: EDIFICAÇÃO E 

ESTABELECIMENTO NO CAMPO DO CARNAVAL CARIOCA  

Neste capítulo, o foco se volta à entidade gestora que representa os blocos de 

enredo, sendo lugar de representatividade e sociabilidade destas agremiações e 

promotora da mediação com os demais agentes, principalmente aqueles que 

representam os poderes públicos ou outras entidades gestoras atuantes no campo do 

carnaval carioca. 

Desta forma, a fundação da Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do 

Rio de Janeiro (FBCERJ), em 1965 é uma demanda das próprias agremiações, 

resultante de uma série de concursos organizados por outros agentes desde a década de 

1920, onde os blocos carnavalescos constituem uma possibilidade de se unirem em uma 

entidade que os congrace e os represente. 

Inicialmente, o capítulo mostra as bases históricas sobre as quais os blocos 

carnavalescos se assentaram para reivindicar e constituir uma federação na década de 

1960.  

A seguir, o capítulo percorre a estruturação da FBCERJ e sua estratégia de 

legitimação através dos procedimentos táticos executados dentro do campo do carnaval 

carioca para estabelecer os blocos carnavalescos filiados a ela como a segunda força no 

carnaval carioca (chegando a rivalizar com as escolas de samba pertencentes a Série A). 

Para a consecução desta legitimação, também serão analisados a distinção realizada no 

final da década de 1970 de seus filiados entre blocos de enredo e blocos de empolgação 

e a organização dos desfiles de banho de mar à fantasia. Este conjunto de desfiles alçou 

a FBCERJ como uma das maiores prestadoras de serviços à RIOTUR na organização e 

realização dos desfiles antes e durante o carnaval. 

Por fim, o capítulo aborda a FBCERJ e suas relações com os blocos filiados a 

partir dos conceitos de casa e rua propostos por DaMatta (1987), ilustrando a dinâmica 

interna da entidade gestora entre os blocos filiados e a representação dos mesmos pela 

Federação no campo do carnaval carioca, considerando que externamente os blocos de 

enredo delegam todo o poder de negociação à FBCERJ.  
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4.1 – Germinando a FBCERJ através dos concursos de blocos 

4.1.1 – Os primeiros concursos de blocos 

Conforme já mencionado no trabalho, a imprensa teve papel de destaque de 

mediação no carnaval carioca ao estabelecer concursos. Segundo Costa (2001) e Moraes 

(1987), em relação aos blocos, o primeiro concurso é organizado pelo jornal A Manhã, 

em 1926, conhecido como o ―Dia dos Blocos‖, realizado posteriormente no ano 

seguinte (A MANHÃ, 1926) (JORNAL DO BRASIL, 1926).  

Nesta época, já refletindo o crescimento do carnaval na região suburbana da 

cidade, outros periódicos apoiaram concursos de blocos como O Jornal, o qual passou a 

promover a partir de 1929 o Dia dos Blocos Suburbanos, realizado na Rua Dias da 

Cruz, no Meier (O JORNAL, 1927; 1929; 1930) (A NOITE, 1931)
75

.  

Tal mobilização ao longo destes anos incentivou a prefeitura a oficializar uma 

programação do carnaval para o ano de 1932 através da criação da Comissão Executiva 

dos Festejos (FERREIRA, 2004).  

‗Foi organizado um ―programa oficial‖ das atividades carnavalescas no qual 

faziam parte diversos eventos, tais como um ―Banho de Mar à Fantasia‖ – 

brincadeira carnavalesca à beira-mar em que os participantes acabavam 

entrando na água, onde suas fantasias de papel se desfaziam - o ―Dia dos 

Blocos‖, um ―Concurso de Marchas, Sambas e Músicas Carnavalescas‖ e um 

Corso de Automóveis‖ seguido de uma ―Batalha de Flores e Confete em 

Copacabana‖, esses dois últimos apoiados pelos Clubes Atlântico e Praia e 

pelo semanário Beira Mar, de Copacabana (O Jornal, de 20 de janeiro de 

1932). Além disso, foi criado um grande baile carnavalesco oficial para a 

cidade, que iria ocupar a mais nobre sala de espetáculos do país, o Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, verdadeira jóia do estilo eclético inaugurada em 

1909 dentro do projeto d reformas de Pereira Passos.‘ (FERREIRA, 2004, p. 

321-322) 

Porém, cabe destacar que este comportamento da municipalidade neste período 

temporal em relação ao campo do carnaval carioca explica-se a partir da decisão 

estratégica da poder público em incorporar ao capital simbólico da festividade o 

acréscimo da imagem internacional da cidade e do país através da experiência de um 

                                                           
75

 Estes concursos eram agendados para os finais de semana imediatamente anteriores ao carnaval, já 

constituindo uma agenda pré-carnavalesca, posteriormente incorporada ao programa oficial da prefeitura. 

Interessante observar que, nestes concursos, por exemplo, já existia premiação por enredo. Porém, 

conforme será visto adiante, uma das críticas aos blocos de enredo filiados à FBCERJ era justamente o 

fato de se apresentarem com enredo. 
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carnaval definido como uma festa diferente, diversa daquelas já inseridas no mercado 

turístico internacional, sendo apresentada como uma ―festa verdadeira‖
76

. 

Segundo o jornal Correio da Manhã (1932a), o prêmio para o melhor conjunto 

foi para o bloco Caçadores de Veado e o melhor enredo foi destinado ao bloco Sou do 

Amor (Figura 4.1 e 4.2). 

Figura 4.1 – Bloco Caçadores de Veado – Carnaval de 1932 

 

Fonte: CORREIO DA MANHÃ (1932a) 

O concurso de blocos de 1932 foi chancelado pela municipalidade e promovido 

pelo Centro de Chronistas Carnavalescos (CCC), contando com representantes da 

Comissão Executiva dos Festejos, e realizado no final de semana anterior ao carnaval, 

sendo o dia chamado de ―sabbado magro‖; ocorrendo na Avenida Rio Branco, principal 

pista de desfile na época. 

Outra questão importante destacada por Ferreira (2004) e que marca de forma 

permanente a relação da poder público com as agremiações e entidades gestoras é a 

concessão do auxílio financeiro, conhecido no mundo do carnaval como subvenção. O 

                                                           
76

 Este tema é recorrente quando se discute a tradição e a autenticidade de manifestações carnavalescas no 

carnaval carioca. Atualmente, o carnaval dos blocos de rua é analisado por pesquisadores como Leopoldi 

(2010b) e Sapia e Estevão (2012) como uma possibilidade de experimentação do autêntico carnaval 

carioca, pois as escolas de samba já não a mais representam. 
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grau de dependência deste capital econômico a fundo perdido por parte das agremiações 

e entidades gestoras altera a obtenção e manejo do capital social junto à municipalidade. 

Figura 4.2 – Bloco Sou do Amor – Carnaval de 1932 

 

Fonte: CORREIO DA MANHÃ (1932a) 

Motivados pelo apoio estatal, parte destas agremiações organizaram para o 

carnaval de 1933 a Associação dos Blocos Carnavalescos, delegando ao CCC a 

organização do certame (MORAES, 1987), conforme notícias veiculadas, por exemplo, 

pelos jornais Correio da Manhã (1932b) (1933a) e Jornal do Brasil (1932).  

Porém, devido a divergências internas, o CCC desistiu de organizar o concurso 

(CORREIO DA MANHÃ, 1933b). Com isso, a Associação dos Blocos Carnavalescos 

não mais consegue se inserir no campo do carnaval carioca. Posteriormente, os blocos 

tentam retomar a constituição de uma entidade representativa (CORREIO DA 

MANHÃ, 1933c; 1936) (JORNAL DO BRASIL, 1934), porém sem sucesso. A Tabela 

4.1 mostra o número de recorrências aos termos em questão, ilustrando o fato de que 

não se constituiu outra entidade gestora de desfiles de blocos carnavalescos. 
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Tabela 4.1 – Soma das recorrências dos termos ―Associação dos Blocos‖ e ―Federação 

dos Blocos‖ em jornais 

Jornal / Período 1930-1939 1940-1949 1950-1959 

Diário Carioca 3 - - 

Diário de Notícias - - - 

Correio da Manhã 14 - - 

O Fluminense - - - 

Jornal do Brasil 9 - - 

O Globo 1 - - 

O Jornal 7 - - 

Jornal do Commercio - - - 

Jornal dos Sports - - - 

Tribuna da Imprensa (---) - - 

Última Hora (---) (---) - 

A Luta Democrática (---) (---) - 

 (---) Não houve a circulação do jornal na década em questão 

Fonte: Acervo do autor 

O número de concursos para esta manifestação carnavalesca diminui 

consideravelmente nas décadas de 1940 e 1950
77

, destacando-se mais uma vez a atuação 

do CCC (posteriormente, da ACC)
78

 para a realização de certames de blocos 

(CORREIO DA MANHÃ, 1940) (A NOITE, 1941) (JORNAL DO BRASIL, 1947a, 

1947b), voltados para a modalidade banho de mar à fantasia.  

A redução de concursos de blocos na região central da cidade, deslocando-se 

principalmente para as praias, somada ao crescimento dos concursos de coretos nas 

regiões suburbanas da cidade (GUIMARÃES, 2011), tiveram por consequência o 

espraiamento das manifestações carnavalescas pelo território carioca.  

                                                           
77

 Verificam-se iniciativas como o concurso dos blocos das repartições públicas (JORNAL DO BRSIL, 

1940) (ÚLTIMA HORA, 1953). Eventualmente, encontraram-se registros de concursos de blocos 

organizados por jornais e comissões de festas de ruas e bairros (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1947) 

(JORNAL DO BRASIL, 1947a) (A NOITE, 1953). Uma questão interessante, mas não aprofundada neste 

trabalho, é o fato da ACC ser noticiada como organizadora da programação do carnaval da cidade 

(JORNAL DO BRASIL, 1947a). Em parte, a FBCERJ desempenhou papel semelhante no final da década 

de 1970 e início da década de 1980. 
78

 Segundo Coutinho (2006), em 1943, surge a Associação dos Cronistas Carnavalescos (ACC) em 

substituição ao CCC.  
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Esta dispersão destacada por Guimarães (2011) foi interpretada por autores, 

como Moraes (1987), como causa do desaparecimento dos grandes blocos 

carnavalescos entre as décadas de 1930 e 1950, resultado este do esvaziamento do 

carnaval da região central da cidade. O próprio fim do CCC (sendo substituído pela 

ACC) é considerado uma consequência deste processo, pois há a substituição da figura 

do cronista pelo jornalista, o qual se dedica de forma mais pragmática a realizar o 

registro das atividades carnavalescas. 

‗Foi nesse período que surgiu, em substituição ao Centro, a Associação dos 

Cronistas Carnavalescos (1943), com vocação talvez ainda mais 

corporativista e burocrática do que a da organização anterior. Com o carnaval 

de rua em processo de esvaziamento, não merecendo mais do que pequenas 

notas na imprensa, os cronistas ―associados‖ dedicavam-se quase que 

exclusivamente à cobertura do Carnaval interno dos bailes, clubes e boates, 

além de organizar e promover concursos do tipo Rei Momo e Rainha do 

Carnaval Carioca.‘ (COUTINHO, 2006, p. 176, grifo meu). 

Promovendo o exercício da recordação, a partir da memória que se opera a partir 

do carnaval de 1957, Moraes (1987) afirma: 

‗Depois os grandes blocos foram desaparecendo. O que hoje intitulamos 

blocos são os improvisados, mascarados muitas vezes maltrapilhos, sem sede 

nem enredo, sem dinheiro nem glória, mas carnavalescos a valer, reunindo-se 

ao acaso. Não há mais os soberbos blocos do passado.‘ (MORAES, 1987, p. 

123, grifo meu) 

Esta questão também mereceu destaque por parte da imprensa, conforme mostra 

o registro da revista Careta (1954) sobre o carnaval de 1954 (Figura 4.3). 

‗Muito fraco o carnaval de rua de 1954. A melhor coisa, sem sombra de 

dúvidas, desse Carnaval popular foram os chamados Ranchos (...) Do bloco 

Mama na Burra (que burra será essa, minha gente?), fixamos sua passagem 

pela Avenida Rio Branco.‘ 

4.1.2 – A retomada dos concursos de blocos 

A partir dos anos 1960, voltam com mais intensidade os concursos de blocos 

carnavalescos na região central da cidade, sendo eles fundamentais para a criação da 

FBCERJ, em 1965.  

Consultando os periódicos do período anterior ao surgimento da FBCERJ, 

constata-se este crescimento, mais uma vez organizados por jornais ou pela ACC, 

chancelados ou não pelo poder público (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1960a; 1960b; 1962; 

1964; 1966) (DIÁRIO CARIOCA, 1964a). Em geral, estes concursos eram promovidos 

no final de semana anterior ao carnaval. A leitura destas matérias permite concluir que 



 
 

147 
 

eles foram importantes na organização de certo número de blocos a buscarem constituir 

uma entidade representativa.  

Figura 4.3 – Registro da revista Careta sobre o carnaval de 1954 

 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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O concurso de 1960 organizado pela ACC mereceu elogios por parte do Diretor 

de Turismo e de Certames da Prefeitura do Distrito Federal: 

‗Finalizando agradeceu à ACC
79

 pela lembrança que teve em homenagear os 

blocos carnavalescos e aos sambistas, declarando que se achava comovido 

diante da solicitude com que os recreativistas o têm tratado, maneira essa que 

não pode ser comparada com nenhuma fase da sua vida diplomática e 

relembrou que a sua meta é da justiça, trabalhando, principalmente, para 

terminar com a exploração indevida do nosso folclórico, fazendo vê-lo a 

fôrça que tem.‘ (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1960c, p. 3) 

Na matéria publicada pelo Diário de Notícias (1962) sobre o resultado do desfile 

dos blocos, promovido pela empresa Midas Propaganda em conjunto com os periódicos 

Diário de Notícias e Mundo Ilustrado e realizado na Avenida Atlântica, próxima à sede 

da TV-Rio, as agremiações elogiam a iniciativa, solicitam nova edição no ano seguinte 

e divulgam a intenção de criarem uma entidade representativa.  

Cabe destacar que os quesitos se assemelham àqueles observados nos concursos 

das décadas de 1920 e 1930, mais uma vez mostrando que estas agremiações desfilavam 

com características musicais e visuais que remetem aos atuais blocos de enredo. 

‗O júri estava constituído por Zélia Hoffman (fantasias), Edson Carneiro 

(Porta-Bandeira e Mestre Sala), Sérgio Cabral (letras), Osvaldo Sargentelli 

(bateria), Sérgio Porto (músicas) e Edna Savaget (originalidade).‘ (DIÁRIO 

DE NOTÍCIAS, 1962, p. 1). 

Entretanto, mesmo chancelando concursos de blocos, a partir de 1962, o poder 

público optou também por organizar certames, integrando-os ao calendário do carnaval 

carioca (A LUTA DEMOCRÁTICA, 1964) (DIÁRIO CARIOCA, 1964b) (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 1963a) (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1963b) (O GLOBO, 1962) (ÚLTIMA 

HORA, 1964). As Figuras 4.6 e 4.7 mostram a programação oficial divulgada pela 

Secretaria de Turismo do Estado da Guanabara para os carnavais de 1963 e 1964, 

respectivamente. 

Porém, em 1964, diante da impossibilidade de reunir todos os inscritos aptos a 

participar em um único local de desfile no mesmo dia, no caso, na segunda-feira de 

carnaval, a Secretaria de Turismo optou em dividir os habilitados, inserindo as 

agremiações que se inscreveram por último para desfilar na Avenida Presidente Vargas, 

na segunda-feira de carnaval, após o desfile dos ranchos. O desfile na Avenida 

Presidente Vargas foi chamado de ―concurso extra‖ e os blocos participantes 

                                                           
79

 Nesta matéria, mais uma vez a ACC é noticiada como prestadora de serviço à municipalidade pela 

participação na organização do carnaval. No texto, relatou-se que a ACC entregou ao diretor em questão 

os valores dos prêmios a serem entregues às escolas de samba, ranchos, frevos e blocos carnavalescos. 
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denominados ―independentes‖ (CORREIO DA MANHÃ, 1964) (ÚLTIMA HORA, 

1964). 

Figura 4.6 – Programação oficial do carnaval carioca de 1963 

 

Fonte: Diário de Notícias: 22 de fevereiro de 1963, página 5, primeira sessão 

Figura 4.7 – Programação oficial do carnaval carioca de 1964 

 

Fonte: Diário de Notícias: 13 de outubro de 1963, página 5, segunda sessão 

A Figura 4.8 capta a comemoração dos integrantes do Bloco Cometas do Bispo 

na sede do Clube de Regatas Flamengo, onde ocorreu a apuração das notas dos 

julgadores do desfile oficial. Um interessante registro deste desfile é que estes blocos 
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desfilavam com bandeira, e não estandarte, como posteriormente foi estabelecido pela 

FBCERJ (Figura 4.9). 

Figura 4.8 – Comemoração dos integrantes do Bloco Cometas do Bispo pela vitória no 

desfile oficial do carnaval carioca de 1964 

 

Fonte: Diário Carioca: 14 de fevereiro de 1964, página 10 

Figura 4.9 – Mestre-Sala e Porta-Bandeira do Bloco Bafo do Bode – Carnaval de 1964 

 

Fonte: Última Hora: 12 de fevereiro de 1964, página 3 
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Considero este desfile um importante marco na oficialização dos concursos de 

blocos carnavalescos. Além da necessidade de dividir os blocos inscritos em dois 

grupos, a Secretaria de Turismo pela primeira vez disponibilizou subvenção financeira 

aos blocos (CORREIO DA MANHÃ, 1964), reconhecendo a importância dos desfiles 

deste tipo de manifestação carnavalesca, que reivindicavam tal ajuda, conforme visto 

nas referências às matérias de jornais citadas anteriormente. 

Retomando o processo de produção de lugares carnavalescos a partir de disputas 

como um processo multiplamente presente na série de relações que conectam os atores 

inseridos neste campo, conforme explicita Ferreira (2005), a ACC promoveu de 1964 a 

1966 o Festival de Blocos, nos mesmos locais dos desfies oficiais, tendo a diferença de 

ocorrer no final de semana anterior ao carnaval. Por fim, prevaleceu a organização do 

poder público, que reconheceu a recém-fundada FBCERJ para, no carnaval de 1967, 

oficializar em caráter permanente o desfile e a subvenção aos blocos carnavalescos, 

estabelecendo como data de desfile o sábado de carnaval
80

. 

Observando a listagem dos blocos carnavalescos participantes dos concursos 

promovidos pela Secretaria de Turismo em 1964 e 1965, muitos destes constam da 

relação de fundadores ou de associados da FBCERJ desde seus primeiros anos, como: 

Quem Fala de Nós, Não Sabe o que Diz; Cometas do Bispo; do Barriga; Canários das 

Laranjeiras; Come e Dorme; Bafo do Bode; Arranco; Não Tem Mosquito; Foliões de 

Botafogo, dentre outros. 

Importante ressaltar que neste período já se verificou no campo do carnaval 

carioca um processo de negociação e conflito (FERREIRA, F., 2012) sobre o que seria 

um bloco carnavalesco, em uma disputa que envolveu as agremiações, a imprensa e o 

poder público. 

‗Enredos e carros alegóricos, por não constituírem características próprias de 

blocos carnavalescos, não seriam tomados em consideração pela comissão 

julgadora.‘ (O GLOBO, 1962, p. 7). 

‗O ―Unidos do Larguinho‖, de Catumbi, não compareceu ao concurso, 

porque as chuvas inundaram o bairro, danificando as alegorias (...). 

                                                           
80

 Com isto, criou-se a tradição do sábado de carnaval ser destinado ao desfile dos blocos, sempre 

evocada pelos dirigentes da FBCERJ quando surgia por parte do poder público, da AESCRJ ou de 

profissionais do carnaval a proposta de retirar o desfile do primeiro grupo dos blocos de enredo do 

Sambódromo. Esta tradição ainda é evocada pelos dirigentes da FBCERJ quando, por exemplo, na 

reunião plenária apresenta-se a proposta de inverter os locais dos desfiles, com o Grupo 1 se apresentando 

na Estrada Intendente Magalhães e o Grupo 2 desfilando na Avenida Chile. Os membros da diretoria da 

FBCERJ afirmam que o Grupo 1 deve desfilar na região central da cidade por ordem da RIOTUR. 
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O sacrifício do numeroso público que, indiferente à chuva que caiu antes e 

durante o desfile, permaneceu na Praça Onze onde foi compensado com a 

beleza do espetáculo. Gastando verdadeiras fortunas, apresentou-se em 

luxuosas fantasias de beleza comparável às das grandes escolas de samba.‘ 

(ÚLTIMA HORA, p.3, grifo meu) 

‗Em rápida leitura na programação do IV Centenário notamos alguns fatos 

importantes. Por exemplo: os blocos desfilarão em dois grupos, a saber – 

grupo I no sábado, na Presidente Vargas e grupo II, na segunda-feira, na 

Praça Onze. (...)  

Mas, há um detalhe que é preciso ficar bem esclarecido e com muita 

antecedência. Trata-se da questão relativa a enredos. Em nossa opinião que, 

indiscutivelmente, não pesa na balança, achamos que os blocos devem ser 

livres, sem quaisquer verificações com fatos históricos, sem enredos, libertos 

de temas, obedecendo somente apenas nas fantasias as cores tradicionais da 

agremiação. Esse fato, porém, deve ficar esclarecido já, antes que os blocos 

comecem a gastar dinheiro em fantasias e seus compositores iniciem a 

criação das músicas. Pois não é possível que, após vários ensaios, venham a 

modificar o regulamento do concurso. Se blocos devem ou não se apresentar 

com enredos (muitos deles já criaram as suas histórias sobre o IV 

Centenário), a coisa deve ser decidida já. Não há tempo a perder.‘ (A LUTA 

DEMOCRÁTICA, 1964, p. 4, grifo meu) 

 

 Uma das consequências dessa sucessão de concursos chancelados ou oficiais da 

municipalidade foi o aumento dos capitais social e cultural destes blocos carnavalescos 

perante o poder público e da recuperação de seu capital simbólico junto ao imaginário 

do carnaval carioca, fornecendo os alicerces necessários para a constituição de uma 

entidade gestora que os representasse. 

4.2 – Fundação, legitimação e crescimento da FBCERJ 

4.2.1 – A criação da FBCERJ 

Consultando as fontes oficiais da municipalidade, encontra-se em RIOTUR 

(1991) o relato sobre a criação da FBCERJ. 

‗Na década de 60, em plena ascensão das escolas de samba e decadência dos 

ranchos e grandes sociedades, os blocos carnavalescos se unem e se 

reestruturam fundando a Federação dos Blocos Carnavalescos no dia 28 de 

setembro de 1965, com duas categorias de bloco: enredo e empolgação.‘ 

(RIOTUR, 1991, p. 99). 

Entretanto, a fundação da FBCERJ não foi um evento único resultante das 

movimentações promovidas pelos blocos carnavalescos. Esta criação sofreu um hiato 

temporal com processos de negociações e conflitos. Além disso, contrariando o relato 

acima, estes tipos e nomenclaturas de blocos somente serão criadas para o carnaval de 

1977. 

Este processo de federalização já começara a ocorrer antes, pois na matéria 

publicada pelo Dário Carioca (1961) relata-se a movimentação das agremiações para a 
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criação de uma associação dos blocos no final daquele ano de 1961. Conforme já 

exposto, conforme Diário de Notícias (1962), esta mobilização consegue fôlego. 

Entretanto, somente após o I Festival de Blocos, organizado pela ACC, em 1964, houve 

a fundação de uma entidade gestora (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1964b). Nesta última 

matéria citada, relata-se a fundação da Associação de Blocos Carnavalescos do Estado 

da Guanabara (ABEG). Como fundadores, constam representantes de blocos, ACC, 

Associação Paulista de Imprensa Carnavalesca, clubes esportivos, jornais, além de 

personalidades carnavalescas. A ABEG foi fundada na sede da ACC. Entretanto, outra 

entidade surgiu no ano seguinte: a Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado da 

Guanabara, a qual diferentemente da ABEG, contou com o apoio da Secretaria de 

Turismo, segundo a matéria publicada por Diário Carioca (1965). 

Considerando estes momentos distintos em que os blocos carnavalescos 

buscaram constituir uma entidade representativa, constata-se na comparação das 

matérias apenas a simultaneidade da presença dos blocos Unidos da Escadinha, Batutas 

de Cordovil e Não tem Mosquito, sendo que o primeiro nunca participou da Federação 

dos Blocos. Os outros dois podem ser enquadrados como fundadores, levando-se em 

consideração seus números de matrícula na entidade gestora: Batutas de Cordovil (012) 

e Não tem Mosquito (009). Na lista de fundadores da Federação, constam (em 

parêntesis, seus números de matrícula) agremiações em atividade: desde aquelas que se 

mantiveram na condição de blocos carnavalescos, como o do Barriga (007) e Cometas 

do Bispo (003), pertencentes até hoje a esta entidade gestora, além daquelas que 

mudaram seu estatuto para escolas de samba como Arranco (008), Império do Pavão
81

 

(025), Unidos do Dendê (052) e Unidos de Vila Kennedy (049).  

Certamente, entre a notícia publicada pelo Diário Carioca (1965) e o efetivo 

registro da Federação, outros blocos se agregaram, além da ocorrência de lapsos 

cometidos pelo articulista. Considerando os números de suas matrículas, por exemplo, 

os blocos Come e Dorme (001), Vai se Quiser (002), Foliões de Botafogo (006), Bafo 

do Bode (010) Canários das Laranjeiras (013) não são citados em Diário Carioca 

(1965), mas estão no rol dos fundadores da entidade. 

 Em matéria publicada pelo Diário de Notícias (1965), há informe sobre o 

registro da entidade gestora e o início de seus trabalhos. 
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 Os blocos Império do Pavão e Independentes do Pavãozinho se fundiram e formaram o bloco de enredo 

Alegria de Copacabana, o qual se fundiu com o bloco de enredo Unidos de Cantagalo em 1992, ainda no 

esteio da primeira crise de representatividade da FBCERJ, criando a Escola de Samba Alegria da Zona 

Sul, a qual atualmente se encontra na Série A.  
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‗Com o fim de congregar todos os Blocos numa entidade estadual e orientá-

los como guardiões do folclore brasileiro e fontes da música popular, foi 

fundada nesta cidade a Federação dos Blocos Carnavalescos do E. da 

Guanabara, registrada no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas sob n
o
 14.406. 

A nova entidade tem sede na Av. Gomes Freire n
o
 387, sala 1 e as reuniões se 

realizam às terças-feiras, na Rua do Riachuelo, 44 – 3º, sede da Confederação 

Brasileira das Escolas de Samba. A diretoria provisória
82

 está assim 

constituída: Vitalino Francisco Cardoso, Válter Ribeiro da Silva e Aureo 

Nazareno Vieira, respectivamente, presidente, secretário e tesoureiro.‘ 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1965, p. 7) 

 Na entrevista com membros mais antigos da FBCERJ, eles se lembraram das 

primeiras reuniões na Rua do Riachuelo. Nesta época, estas pessoas representavam os 

blocos de suas localidades na FBCERJ, sem atuação efetiva no corpo diretor da 

entidade gestora. Cabe ressaltar que, nas entrevistas com os membros da diretoria da 

FBCERJ, todos informaram que começaram como representante de bloco e, 

posteriormente, convidado pelo presidente eleito da FBCERJ a integrar a diretoria. 

Outro fato que chamou a atenção foi a busca de legitimação da entidade através 

de sua oficialização e registros, os quais são listados nos modelos de cabeçalhos do 

papel timbrado da FBCERJ (Figura 4.10) e que possuem indicações de diversos 

marcadores burocráticos como CNPJ, Registro no Cartório de Pessoas Jurídicas, dentre 

outros. 

Desta forma, o processo que ocorreu com as escolas de samba, três décadas 

antes, o qual envolveu negociação e conflito entre agremiações, entidades 

representativas e o poder público, conforme apresenta Ferreira, F. (2012) e Silva (2007), 

pode ser adotado e transportado para o processo de federalização de certo número de 

blocos carnavalescos do carnaval carioca. Desde sua fundação, a FBCERJ buscou 

conformar seu lugar próprio no campo do carnaval carioca ao se inserir na disputa pelos 

capitais disponíveis neste campo, objetivando principalmente a captação de mais 

recursos para suas filiadas nos contratos de prestação de serviços com a RIOTUR e o 

uso das principais pistas de desfile do carnaval, situadas na região central da cidade. 
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 Esta diretoria provisória permaneceu atuante até o mês de abril de 1966, estando à frente do primeiro 

carnaval da entidade gestora. A relação dos presidentes e mandatos é:  

A) Mário Silva – 27/04/1966 a 29/05/1988 

B) Hélio Lourenço – 30/05/1988 a 06/12/1994 

C) Alberto da Silva Moutinho (também conhecido como Beto 40) – 08/12/1994 a 31/04/1999 

D) Izaltino Gonçalves Medeiros – 01/05/1999 até a atualidade  
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Figura 4.10 – Cabeçalhos de modelos de papéis timbrados da FBCERJ nos anos de 

1985 e 2007 

 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

4.2.2 – A estratégia de legitimação da FBCERJ 

Com a primeira diretoria eleita, nos preparativos para o carnaval de 1967 a 

estratégia adotada pela FBCERJ junto ao poder público buscava construir seu capital 

simbólico no campo do carnaval carioca, tendo como base a apresentação do capital 

cultural acumulado por suas filiadas, e que agora estariam organizadas em uma entidade 

gestora com estatuto interno e regramento de conduta
83

 (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

1967).  

Desta forma, capitalizando-se também socialmente junto à Secretaria de 

Turismo, organizou o desfile dos blocos carnavalescos e obteve duas conquistas 

oficializadas. Em primeiro lugar, conseguiu fixar a noite do sábado de carnaval como o 

dia dos blocos carnavalescos, sendo considerada a manifestação que abriria os festejos 

carnavalescos da cidade, além de fincar o desfile do primeiro grupo na Avenida 

Presidente Vargas (na época, a principal pista de desfiles da cidade) (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 1967)
84

. Em segundo lugar, a partir deste ano em questão, os blocos 

carnavalescos filiados à Federação passaram a receber subvenção financeira diretamente 

da Secretaria de Turismo, através de repasses feitos pela FBCERJ como entidade 

gestora. 
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 O regulamento completo dos três grupos de blocos carnavalescos organizados pela FBCERJ para o 

carnaval de 1967 foi publicado em Correio da Manhã (1967). 

84 Os clubes de frevo passaram a desfilar durante o dia, porém não mais possuindo o capital simbólico de 

abrirem o carnaval da cidade (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1967). 
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‗O presidente da Federação dos Blocos Carnavalescos, entidade fundada com 

menos de um ano, está desempenhando todos os esforços no sentido de dar 

uma demonstração de organização da nova entidade mor que reúne todos os 

blocos que tomam parte nos desfiles oficiais promovidos pela Secretaria de 

Turismo. Falando à nossa reportagem, o sr. Mário Silva fêz referência ao 

trabalho criterioso que vem imprimindo no entidade graças ao completo 

apoio não somente das autoridades, mas também das agremiações filiadas, 

que prontamente atendem todos os seus pedidos ou mesmo suas ordens. Os 

blocos carnavalescos, êste ano, pela primeira vez terão direito a uma 

subvenção, que embora pequena não deixa de ser um grande estímulo para os 

mesmos que gastam milhões na confecção dos seus carnavais. Outras 

iniciativas que merecem destaque foram a proibição dos blocos 

apresentarem temas estrangeiros e também o nôvo sistema rodízio e 

desclassificação de acôrdo com as colocações nos julgamentos finais. Está 

terminantemente proibido aos blocos carnavalescos trazerem em seus 

conjuntos mestre-sala e porta bandeira, para êles foi instituído o estandarte.‘ 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1967, pag. 1. grifo meu). 

 

Na matéria acima, ressalta-se uma intensa colaboração da FBCERJ com o poder 

público como forma de se legitimar e fundar suas bases no campo do carnaval carioca. 

A estratégia passava pelo reconhecimento do poder público e, posteriormente, o 

crescimento do número de filiados, oriundos dos bairros suburbanos da cidade e das 

comunidades faveladas, com a consequente expansão dos lugares carnavalescos a partir 

da conformação de novas pistas de desfile que se espraiassem pelas regiões suburbanas.  

Para a zona sul da cidade, a FBCERJ se direcionou mais especificamente na 

segunda metade da década de 1970, encampando a ideia e organizando os desfiles do 

banho de mar à fantasia, em parceria com a RIOTUR, mediando a ocupação da praia 

com os blocos oriundos das regiões periféricas 

Como elemento importante desta estratégia, o qual permitiu agregar valor até o 

início da primeira crise de representatividade da FBCERJ e a dotou de capital social, 

cultural e simbólico que rivalizou com aquele acumulado pelo grupo das escolas de 

samba não pertencentes à primeira divisão hierárquica, importante foi a construção de 

uma menor complexidade de sua estrutura organizativa, sem criar mecanismos de 

restrição quase incontornáveis de adesão de novos membros, aumentando 

vertiginosamente o número de filiados, conforme declaração do presidente à época da 

FBCERJ ao Jornal do Brasil. ‗O reinado de Momo vai ter bloco que não acaba mais, 

pois eles são mais fáceis de criar e com qualquer esforçozinho pode-se criar mais um.‟ 

(JORNAL DO BRASIL, 1967, p. 10). 

Outra questão que emerge da citação direta posta no inicio deste subcapitulo, 

encontrada em RIOTUR (1991), seria o fato de que todos os blocos carnavalescos 

fundaram e mantiveram-se na FBCERJ. Na realidade, a leitura dos jornais indicam que 

ocorreram esforços neste sentido por parte da FBCERJ (A LUTA DEMOCRÁTICA, 
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1971a) (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1975) (A LUTA DEMOCRÁTICA, 1976), porém 

sem obter sucesso na empreitada. Mesmo quando a FBCERJ teve seu maior número de 

filiados (segunda metade da década de 1970), o estabelecimento de uma única entidade 

gestora para os blocos carnavalescos não transcorreu
85

. Este processo de federalização 

nunca envolveu todos os blocos existentes. Blocos carnavalescos como Cacique de 

Ramos e Bafo da Onça nunca estiveram filiados à FBCERJ, conforme declaração do 

presidente da Federação dos Blocos: 

Afirmando não acreditar sejam cassadas as subvenções concedidas todos os 

anos pela RIOTUR aos blocos de embalo, o Sr. Mário da Silva, presidente da 

Federação dos Blocos Carnavalescos do Estado do Rio de Janeiro, tentava 

fugir às perguntas sobre o assunto. 

- Quanto ao problema do Cacique de Ramos e do Bafo da Onça terem suas 

subvenções cassadas – declarou – não tenho nada a dizer, pois não são 

nossos filiados. 

- E as consequências que a medida poderia trazer para os outros blocos 

- Não sei. Parece que a recomendação teria partido da Secretaria de 

Segurança, como uma espécie de castigo pelos incidentes que envolveram o 

―Cacique‖ e o ―Bafo‖ no carnaval passado. Eu não vi como foi. Agora, 

queria frisar que a RIOTUR não proibiu o desfile dos blocos. (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 1975, p.3, grifo meu) 

  

Importante frisar a ênfase do presidente da FBCERJ em se desvincular dos 

blocos de embalo, os quais têm como representantes principais no carnaval carioca os 

blocos Cacique de Ramos e o Bafo de Onça, ressaltando que a RIOTUR não proibiu os 

desfiles dos blocos como um todo. Este é um importante elemento na compreensão da 

criação dos grupos de blocos de empolgação na FBCERJ, pois eram blocos de embalo 

que a FBCERJ filiou e ordenou seus desfiles em parceria com a RIOTUR, alterando sua 

nomenclatura para se desvincular simbolicamente de blocos como o Cacique de Ramos 

e o Bafo da Onça, 
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 Como primeira liga formada por blocos de rua, no final da década de 1990, a Sebastiana poderia se 

valer deste pioneirismo no intuito de se constituir em uma grande liga dos blocos de rua; possuindo hoje, 

considerando a participação do carnaval de rua como elemento de contraponto turístico ao desfile das 

escolas de samba, grande possibilidade de concentrar os capitais no campo do carnaval carioca neste 

segmento. Entretanto, na entrevista, os integrantes pontuaram que ‗o objetivo não foi formar uma super 

liga‘. Na realidade, os blocos fundadores não aceitaram novos membros. O processo de construção da 

liga foi o de unir esforços, pois o que era uma brincadeira, acabou tomando proporções com as quais não 

planejavam. Além disso, argumentaram que sempre tiveram como foco o debate político sobre a cidade e 

sua ocupação, dialogando com ela. Os entrevistados não aceitam a crítica da Desliga dos Blocos, a qual 

alega que o carnaval dos blocos da Sebastiana não é ―livre‖, rebatendo que não existe carnaval ―livre‖ 

sem dialogar com a cidade, mesmo que, por conta do monopólio do uso do espaço público, tenha que 

conversar com os representantes dos poderes públicos municipais. Este debate retorna às questões postas 

por Leopoldi (2010b) de ausência de regras, de igualdade ideal e de alegria desmesurada. Os trabalhos de 

Frydberg (2014) (2016) e Frydberg  et. al. (2017), voltados à relação entre blocos de rua, mercados e 

economia criativa também são importantes referenciais para o caso do carnaval carioca trazem elementos 

importantes para esta discursão, a qual foge ao escopo deste trabalho, mas que apontam para ações que 

podem ser incorporadas pela FBCERJ no sentido de legitimar seu capital simbólico no campo do carnaval 

carioca e reverter o mesmo em novas possibilidades de acumular capital social e econômico. 
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4.2.3 – Criação dos grupos de blocos de enredo e de empolgação 

Sobre os blocos de empolgação, na entrevista com os dirigentes mais antigos da 

FBCERJ, eles foram claros em expor que até aquele momento, anterior ao carnaval de 

1977, todos os blocos filiados desfilavam com enredo. Para o carnaval em questão, 

houve a criação dos dois tipos de blocos que passaram a compor o quadro das 

agremiações ligadas à FBCERJ: bloco de enredo (que já existiam com a denominação 

genérica de blocos carnavalescos) e bloco de empolgação. 

E1 - Não existia o empolgação. (...) Empolgação não precisa trazer enredo, 

era só o samba. Você denominava o enredo e fazia.” 

P - Foi uma forma da Federação ampliar o quadro de filiados? 

E1 - É isso aí. Uns queriam ser de empolgação, outros de enredo. 

E2 - Empolgação é pula-pula. 

P – E eles se reuniam no mesmo dia? 

E2 – Não. Os de enredo na terça e os de empolgação na quinta
86

 

Desta forma, a opção por criar os dois tipos atendia a tática de aumentar o 

número de filiados, visto que, a partir disto, a FBCERJ teceu uma sólida rede de apoio 

com a RIOTUR através de seu capital social e simbólico obtido através do apoio 

político de ocupantes de cargos eletivos e de funções públicas e de ter se inscrito no 

imaginário carnavalesco carioca como a segunda força da folia.  

Para o poder público à época, estabelecer parceria com uma entidade como a 

FBCERJ era de interesse para a consecução da gramática política do clientelismo 

(NUNES, 2003). Esta prática contemplaria mais agremiações com subvenção e, 

consequentemente, mais localidades onde estes grupos estavam postos ampliaria a 

clientela em permanente atendimento às demandas de um de seus representantes.  

Por fim, e ainda servindo à gramática situada acima, a questão do espraiamento 

dos locais de desfile dos blocos filiados à FBCERJ é resultado da relação de prestação 

de serviços para a RIOTUR, alimentada pela rede de apoios políticos junto a empresa de 

turismo da cidade, conformando novos lugares carnavalescos, ao contrário das escolas 

de samba, que somente passam a desfilar nas pistas fora da região central a partir de 

1998 (com a ida da atual Série E para Bonsucesso)
87

. 
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 Com direito a dois livros de atas, sendo um para cada tipo de bloco. Infelizmente, o livro de atas das 

plenárias dos representantes dos blocos de empolgação foram perdidos. 
87

 Em 1989, houve um desfile de escolas de samba fora da região central da cidade. Tratou-se do Grupo 

de Avaliação, realizado na Estrada Intendente Magalhães, composto por blocos de enredo que pretendiam 

se transformar em escolas de samba após a greve de 1988. Esta experiência foi descartada para o ano 

seguinte. 
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Para os blocos, a filiação era interessante, pois, por menor que fosse, a 

subvenção era garantida, pois somente a FBCERJ recebia o apoio financeiro, além dos 

três blocos hors-concours do carnaval carioca: Cacique de Ramos, Bafo da Onça e 

Boêmios de Irajá. Cabe destacar que, em determinado momento, a RIOTUR pretendeu 

obrigar estes três blocos se filiarem à FBCERJ para receber a subvenção (A LUTA 

DEMOCRÁTICA, 1976), mas não logrou êxito. Estes blocos (dentre outros) optaram 

por se manter independentes e se denominando como blocos de embalo. 

Nas considerações postas pelo presidente da FBCERJ e descritas em Jornal do 

Brasil (1978b), ele explicava a diferença entre blocos de empolgação e blocos de 

enredo, enfatizando o caráter ordeiro dos primeiros, ampliando com isso seu capital 

social junto ao poder público. 

‗O que há é o seguinte: chamava-se embalo, mas com esse nome dava a 

impressão de que estava todo mundo embalado, no sentido negativo do 

termo, nós da Federação criamos o nome de empolgação. São blocos sem 

enredo, mais autênticos, de samba livre. Agora, embora livres, eles devem 

obedecer a uma norma reguladora, que é para não haver indisciplina. Bloco 

de enredo já é diferente: são blocos, como o próprio nome diz, com enredo. 

Já têm uma organização semelhante à escola de samba, mas não são 

pequenas escolas de samba.‘. (JORNAL DO BRASIL, 1978b, p.2, grifo meu) 
 

Desta forma, entende-se que esteticamente não havia diferenças entre blocos de 

embalo e blocos de empolgação. Ao estabelecer um concurso com julgamento de 

quesitos básicos – bateria, música e empolgação, além das obrigatoriedades relativas à 

cronometragem, número de desfilantes e cumprimento do horário de concentração e 

início do desfile (O GLOBO, 1982) – a FBCERJ tratou de conformar uma identidade 

para os blocos de empolgação, no intuito de não os associar às três agremiações hors-

concours, dentre outras com o mesmo estatuto, cujos desfiles por vezes envolviam 

embates com o policiamento nas ruas, nos dias de folia, conforme se encontra relatado 

em matérias jornalísticas (A LUTA DEMOCRÁTICA, 1976) (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

1975). Os desfiles dos grupos de blocos de empolgação da FBCERJ ocorreram de 1977 

até o ano de 1999.  

Apesar de caracterizar um dos tipos de bloco, o nome ―embalo‖ é um termo 

comum adotado por muitas agremiações, inclusive filiadas à FBCERJ, como: Embalo 

do Morro do Urubu, Embalo do Catete e Embalo da Vila, ou não como: Embalo de São 

João (bloco de embalo filiado à LIBERJ), Embalo do Engenho Novo (bloco de embalo 

não filiado à LIBERJ) e Embalo da Barão (bloco de rua). Interessante observar que, 
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mesmo com a separação das agremiações em dois tipos de blocos, todas as filiadas 

possuem a denominação Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco (G.R.B.C.). 

Por exemplo, sobre os blocos de enredo, a primeira referência a este tipo de 

manifestação carnavalesca no Jornal do Brasil data de outubro de 1976 (JORNAL DO 

BRASIL, 1976), em O Globo é de outubro de 1976 (O GLOBO, 1976b)
88

 e em O 

Fluminense é de fevereiro de 1977 (O FLUMINENSE, 1977). Para corroborar tal 

assertiva, conforme já citadas no exto, as notícias sobre a FBCERJ na década de 1960 

não utilizavam a nomenclatura blocos de enredo ou blocos de empolgação, mas sim 

blocos carnavalescos. 

Por fim, sobre os blocos de empolgação, a primeira referência a este tipo de 

manifestação carnavalesca no Jornal do Brasil data de fevereiro de 1978 (JORNAL DO 

BRASIL, 1978a) e em O Globo é de dezembro de 1976 (O GLOBO, 1976c), a qual 

noticia a criação deste concurso. 

„A RIOTUR divulgou ontem, em coquetel no Pavilhão de São Cristóvão, o 

regulamento dos quatro desfiles dos “blocos de empolgação”, que serão 

realizados oficialmente perla primeira vez, nas avenidas Presidente Vargas, 

Rio Branco e Graça Aranha e na rua Arnaldo Quintela, em Botafogo. 

Os dois principais desfiles serão no centro da cidade, na segunda-feira de 

carnaval, com 30 blocos já inscritos e classificados nos grupos A e B, de 

acordo com a antiguidade.‟ (O GLOBO, 1976c, p. 17) 

4.2.4 – Retomada do banho de mar à fantasia 

Conforme já visto no início deste capítulo, o banho de mar à fantasia fez parte da 

programação, oficial ou não, do carnaval carioca. Ao longo das décadas, o desfile de 

banho de mar à fantasia permaneceu na programação do carnaval da cidade, ocorrendo 

nas praias das zonas sul e suburbana. No entanto, esta manifestação carnavalesca já era 

praticada e noticiada, conforme pode ser visto na Figura 4.11, antes mesmo de sua 

inserção na programação oficial do carnaval da cidade. 

Transitando entre o caráter competitivo (Figura 4.12) ou não (Figura 4.13), o 

banho de mar à fantasia somente experimentou um arrefecimento a partir da década de 

1960 (SILVA, 2015). 

                                                           
88

 Nesta matéria, alegando falta de interesse do público, devido à baixa procura de ingressos nos últimos 

anos, o presidente da RIOTUR anunciou a retirada dos desfiles dos frevos, ranchos e grandes sociedades 

da principal pista de desfiles na época (Av. Presidente Vargas), ficando a mesma somente para os blocos 

de enredo e os blocos de embalo, iniciando então o processo de produção do lugar carnavalesco das 

escolas de samba das primeiras divisões hierárquicas. 
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Figura 4.11 – Banho de mar à fantasia – Praia de Copacabana – Carnaval de 1930 

 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
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Figura 4.12 – Banho de mar à fantasia – Praia do Flamengo – Carnaval de 1951 

 

Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

Considerando o capital simbólico de tal manifestação carnavalesca e o capital 

social da FBCERJ junto à RIOTUR na época, no intuito de retornar com este desfile, a 

empresa de turismo da cidade associa-se com a entidade gestora e, a partir de 1976, 

promoveram nos finais de semana anteriores ao carnaval este desfile, o qual passou a 

ser inserido no calendário oficial do carnaval da cidade como evento pré-carnavalesco. 
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Figura 4.13 – Banho de mar à fantasia – Praia do Flamengo – Carnaval de 1974 

 

Fonte: http://gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/Telao-do-

Domingao/fotos/2012/02/fotos-mostram-historia-do-carnaval-no-rio-de-janeiro-de-

1930-ate-decada-de-80.html#F7757 Acesso em 20/12/2017 

Para a FBCERJ, a ampliação da prestação de serviços para a RIOTUR permitiu 

o aumento na captação de capital econômico, do capital simbólico como uma das 

responsáveis pelo retorno de tal manifestação carnavalesca, do capital social por se 

expandir para áreas da cidade onde ainda não tinha conformado lugares carnavalescos e 

do capital cultural por possibilitar a segmentos dos blocos filiados realizarem o que hoje 

é denominado ensaio técnico. 

Além disso, a FBCERJ afirmava-se como mediadora dos blocos suburbanos que 

se dirigiam às praias da zona sul da cidade para esta festividade
89

. Segundo o livro de 

atas da Escola de Samba Unidos do Cabral (no tempo em que era bloco filiado à 

FBCERJ), a RIOTUR disponibilizou cinco ônibus para o transporte de desfilantes do 

bloco para uma das etapas do banho de mar à fantasia de 1977. 

A estruturação deste cortejo era em formato de parada com início na rua, com 

blocos desfilando inclusive com alegorias (Figura 4.14), sendo os desfilantes 

direcionados para a água da praia, onde as fantasias de papel crepom se desmanchavam. 

Entre 1976 e 1983 (último ano em que o desfile ocorreu como concurso da FBCERJ, 

                                                           
89

 Os entrevistados mais antigos do Bloco do Barriga e do Bloco Cometas do Bispo comentaram sobre o 

desfile do banho de mar à fantasia ser uma oportunidade de conhecer as praias da zona sul da cidade. 

http://gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/Telao-do-Domingao/fotos/2012/02/fotos-mostram-historia-do-carnaval-no-rio-de-janeiro-de-1930-ate-decada-de-80.html#F7757
http://gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/Telao-do-Domingao/fotos/2012/02/fotos-mostram-historia-do-carnaval-no-rio-de-janeiro-de-1930-ate-decada-de-80.html#F7757
http://gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/Telao-do-Domingao/fotos/2012/02/fotos-mostram-historia-do-carnaval-no-rio-de-janeiro-de-1930-ate-decada-de-80.html#F7757
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apoiado pela RIOTUR), estes desfiles marcaram o imaginário dos membros dos blocos 

carnavalescos. As eliminatórias ocorriam em praias de diversas regiões da cidade e a 

final sempre ocorria em alguma praia da Zona Sul da cidade. Foram locais de desfiles: 

Praia de Maria Angu (Ramos), Praia de Dona Luiza (Sepetiba), Praia da Guanabara 

(Ilha do Governador), Praia do Lido (Copacabana), Praia do Flamengo e Praia do 

Castelinho (Ipanema). 

Figura 4.14 – Alegoria no desfile do banho de mar à fantasia – Etapa na Praia do Lido – 

Carnaval de 1983 

 

Fonte: JORNAL DO BRASIL (1984) 

Nas entrevistas com os membros mais antigos dos blocos de enredo, da FBCERJ 

e das escolas de samba que já pertenceram aos quadros da FBCERJ, o banho de mar à 

fantasia sempre foi lembrado, dando ênfase ao prazer de participar deste evento e da 

necessidade de reativá-lo. Nas atas das plenárias dos blocos de enredo, frequentemente 

o desejo do retorno deste desfile era apresentado pelos representantes. Eles também 

lembraram sobre a preparação para o desfile na avenida, no período de carnaval, que o 

banho de mar à fantasia proporcionava. Respectivamente, entrevistados mais antigos do 

Cometas do Bispo, Unidos do Cabral e do Barriga, lembraram:  

Ah... O banho de mar à fantasia era muito bom. A gente ia na maior 

animação e depois se jogava com fantasia e tudo no mar. 

 

Era um treino para se preparar para o desfile a vera. Aguentar bater 

naquele calorão não era mole, não. Era para testar o físico. 
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O desfile do banho de mar era a melhor coisa do carnaval. O problema é que 

arrebentava o couro todo da bateria. Aí, depois tinha que ir correndo para 

trocar e ajeitar para o desfile. 

 

Nestes desfiles participavam blocos de enredo e de empolgação de forma 

indistinta, os quais foram saudados como a prova de que o carnaval de rua não tinha 

deixado de existir (A LUTA DEMOCRÁTICA, 1977a, 1978, 1979a) (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1980). Muitos blocos inclusive obtiam melhores resultados no desfile 

de banho de mar em relação aos desfiles na avenida no final de semana do carnaval. 

Dentre eles, podem ser citados os blocos de enredo Mocidade de Guararapes (Figura 

4.15) e Arame de Ricardo e os blocos de empolgação Pantera do Engenho da Rainha 

(Figura 4.16), Fala Meu Louro e Eles que Digam. 

Figura 4.15 – Bloco Mocidade de Guararapes – Banho de mar à fantasia – Etapa na 

Praia do Lido – Carnaval de 1976 

 

Fonte: http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=2297461 Acesso em 20/12/2017 

O bloco Mocidade de Guararapes com seu samba-enredo Tempo de Praia, 

venceu ontem de manhã o terceiro desfile em banho de mar à fantasia 

promovido pela Riotur, na praia do Lido. (...) 

Desde o início, a Mocidade dos Guararapes se revelou o bloco favorito, O 

samba foi cantado pelo público presente, que logo assimilou o estribilho 

fácil: ―Olha a gente aí, colaborando com o carnaval‖. (O GLOBO, 1976a) 

 

As Figuras 4.17 e 4.18 mostram outros momentos destes desfiles. Na primeira, o 

de um bloco de enredo (Bloco da Mocidade) na Praia do Lido, em Copacabana, tendo 

ao fundo o palco montado pela RIOTUR para os jurados do certame. Na segunda, o de 

http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=2297461
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um bloco de empolgação (Bloco Surpresa de Realengo) na Praia de Dona Luiza, em 

Sepetiba. 

Figura 4.16 – Premiação do Bloco Pantera do Engenho da Rainha – Final na Praia do 

Castelinho – Carnaval de 1979 

 

Fonte: https://www.facebook.com/engrainha/photos Acesso em 21/09/2017 

Figura 4.17 – Bloco da Mocidade – Banho de mar à fantasia – Etapa na Praia do Lido – 

Carnaval de 1981 

 

Fonte: http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=2450313&ctd=518&tot=&tipo= 

Acesso em 20/12/2017 

https://www.facebook.com/engrainha/photos
http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=2450313&ctd=518&tot=&tipo


 
 

167 
 

Figura 4.18 – Bloco Surpresa de Realengo – Banho de mar à fantasia – Etapa na Praia 

de Dona Luiza – Carnaval de 1977 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

A retomada do banho de mar à fantasia coroou o processo de edificação e 

estabelecimento da FBCERJ no campo do carnaval carioca. O editorial assinado pela 

equipe de articulistas do jornal A Luta Democrática destacava a figura do presidente da 

FBCERJ à época, Mário Silva. 

Mário Silva está sendo malhado às pampas. Tudo pelo fato de ter conseguido 

aglutinar, na sua Federação de Blocos do Estado do Rio de Janeiro, quase 

duzentas agremiações. Com esta jogada, o Mário, um cabra muito devagar, 

que não vive se lançando à procura de promoção da sua imagem – aí é que 

está a sua malandragem – conseguiu para as suas filiadas, em conjunto, uma 

grana da Riotur, muito mais elevada que a fornecida pela mesma empresa de 

turismo, para as escolas de samba. Engraçado é que, enquanto o Mário 

mexia com os pauzinhos, sempre em silêncio, ninguém percebia a manobra. 

Agora, o homem faz carnaval de ponta a ponta da cidade. Escutem bem o 

que estou dizendo. Não vai ser fácil tirar o pião da unha do Mário. Eu manjo 

o homem e venho observando o seu trabalho nos banhos de mar à fantasia. 

Sua tática é impressionante. Pra quem não sabe, eu vou contar...  

Existem 44 escolas de samba. Seu efetivo é flutuante e dispersivo. Nas 

escolas de samba, a liberdade do componente, cada ano que passa, fica mais 

restrita. Nos blocos, a coisa muda de figura, principalmente nos blocos de 

embalo. A patota brinca com mais liberdade, completamente descontraída. 

As fantasias dos blocos custam menos. Os cartolas dos blocos se comunicam 

com muito mais amistosidade. E, pra encurtar o papo, setenta por cento dos 

sambistas das escolas de samba estão incorporados aos blocos carnavalescos, 

sejam eles de enredo ou de embalo. Quer dizer que, com o correr dos tempos, 

com a rigidez da disciplina – nada carnavalesca – que as escolas de samba 
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vêm impondo aos seus componentes, os blocos de enredo ou embalo e até 

mesmo os de sujo, que irão surgir aos montões eu acredito e faço fé – serão 

os verdadeiros donos da folia carioca. 

Quem viver, verá, né Mário Silva? 

E as escolas de samba? 

Ah! As escolas de samba vão acabar... sendo exportadas para onde não exista 

povo. (A LUTA DEMOCRÁTICA, 1977b, p.5, grifo meu) 

 

4.3 – Construção e manutenção das redes de apoio 

4.3.1 – A relação entre as entidades gestoras 

No caso da relação entre as entidades gestoras, a noção de coirmã (termo comum 

entre as escolas de samba e blocos de enredo para se referir a uma outra agremiação) 

nunca se aplicou, ora por contendas explícitas, ora por aparentemente disputarem 

capitais diferentes no campo do carnaval carioca. 

Em determinados momentos, a FBCERJ e a AESCRJ tiveram atritos por conta, 

principalmente, dos valores da subvenção paga pela RIOTUR e pelo uso da principal 

pista de desfile. Estes conflitos ficaram latentes a partir do final da década de 1970, 

quando se estabelece a Rua Marquês de Sapucaí como a principal pista da cidade (com 

estrutura metálica totalmente provisória de 1978 a 1983 e com estrutura em concreto 

armado a partir de 1984
90

). 

A reivindicação de um local permanente para os desfiles era um pleito antigo e 

capitaneado pelo presidente da Associação das Escolas de Samba do Brasil
91

 (AESB), 

Amaury Jório, entre 1970 e 1978, período temporal este considerado de grande 

importância para o aumento de capital econômico das escolas de samba reunidas na 

AESCRJ, a qual negociou com a RIOTUR novas bases para o repasse financeiro da 

subvenção e dos direitos de transmissão televisa dos desfiles, estabelecendo as bases 

sobre as quais as principais escolas de samba se assentaram para a constituição de uma 

entidade própria, a LIESA.  

Nesta gestão da AESCRJ, a tática de enrijecer as condições impostas para que 

uma agremiação postulasse a ser uma escola de samba
92

 permitiu que a Federação dos 

                                                           
90

 Cabe ressaltar que, para atender as demandas estabelecidas pela LIESA para a realização dos desfiles 

das escolas de samba, é montada uma série de estruturas metálicas em caráter provisório por conta do 

tombamento do projeto arquitetônico do Sambódromo.  

91 Nomenclatura anteriormente adotada por esta entidade gestora. Em 17/06/1975, modifica-a para 

AESCRJ, Cartório Civil das Pessoas Jurídicas sob n
o
 23.756. 

92
 Após a entrada das agremiações Arranco, Arrastão de Cascadura e Foliões de Botafogo, sendo todas 

oriundas da Federação dos Blocos, para o carnaval de 1974, a AESCRJ permaneceu com 44 escolas de 

samba filiadas até o carnaval de 1985, quando há  a saída de agremiações para a constituição da LIESA e 

a filiação da Tradição (fruto de uma dissidência da Portela) e de agremiações da Região Metropolitana. O 
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Blocos pudesse absorver todas as agremiações que desejassem se filiar a alguma 

entidade. Segundo Queiroz (1992): 

‗No Rio de Janeiro, a Associação das Escolas de Samba está sediada num 

bairro tipicamente de classe média, o bairro do Méier, em prédio de boa 

aparência. Os presidentes das 44 escolas de samba – os 44 “sábios do 

Carnaval” – ali se reúnem todas as quartas-feiras para discutir os problemas 

pendentes, tomando decisões ―com a frieza de políticos profissionais‖, 

segundo uma crônica jornalística. Sabe-se muito bem que outros interesses 

estão em jogo, além daqueles do desfile e da vida cotidiana das escolas, mas 

essas permanecem envolvidas em segredo.‘ (QUEIROZ, 1992, p. 75, grifo 

meu) 
 

Corroborando a afirmação de Queiroz (1992), o presidente da FBCERJ ao ser 

questionado sobre a não comunicação entre as divisões hierárquicas dos blocos de 

enredo e das escolas de samba, permite identificar a questão da constituição de um 

grupo fechado de agremiações que se identificam como escola de samba, não 

permitindo o uso deste estatuto por outras. 

‗Não há esta passagem – diz ainda Mário da Silva – O bloco é um conjunto 

diferente de escola de samba, mesmo quando apresenta enredo. As escolas de 

samba formam um grupo fechado, de 44 associações. Agora, se abrir outra 

vaga, pode entrar qualquer outra organização que deseje transformar-se em 

escola. Seja bloco, frevo ou rancho. Quando a Arranco [G.R.E.S. Arranco] e 

a Arrastão [G.R.E.S. Arrastão de Cascadura] passaram de bloco para escola 

de samba, ainda havia vaga. Agora, não há mais. São 44 certas.‘ (JORNAL 

DO BRASIL, 1978b, p.2, grifo meu) 

Retornando ao conflito pelo direito de desfilar na Rua Marquês de Sapucaí, o 

mesmo intensificou-se com a construção da estrutura permanente, o Sambódromo, onde 

o capital social da Federação ainda alongou sua permanência neste local, pois, segundo 

um ocupante de função pública na RIOTUR entrevistado: „O Sambódromo foi um 

marco no carnaval carioca e ele tinha que ser o local das escolas de samba. Agora, 

tinha um lugar fixo que era para ser das escolas. Não tinha que ter bloco.‟ Segundo 

este mesmo entrevistado, „Logo no primeiro ano, conseguimos tirar o Cacique e o Bafo. 

Eles só davam dor de cabeça, sentavam no chão, atrasavam o desfile. Era um inferno‟. 

Nesta entrevista, também comentou sobre as pressões políticas, as quais nunca vinham 

do Poder Executivo: „Sempre era um vereador, um deputado estadual que procurava, 

vinha conversar.‟ 

A partir deste momento, conflagrou-se o cenário que veio a configurar as 

condições para a greve de 1988 da FBCERJ, a ser tratada no próximo capítulo do 

trabalho como o primeiro drama social vivido pela Federação dos Blocos. 

                                                                                                                                                                          
processo que envolveu as filiações das escolas de samba niteroienses Unidos do Viradouro e Acadêmicos 

do Cubango é descrito por Silveira, Viug e Silva (2017). 
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No caso dos blocos de embalo, a única liga existente, a LIBERJ não trava 

qualquer luta no campo com a FBCERJ. Seu capital econômico é dependente quase que 

exclusivamente da Secretaria de Estado de Cultura, a partir da aprovação de propostas 

construídas a partir dos editais publicados por este órgão público
93

, com pequenos 

patrocínios locais. Seu capital social se resume a apoios políticos pontuais (Figura 4.19), 

quando conseguem, da mesma forma que hoje se verifica nos blocos de enredo e seu 

capital simbólico esvaiu-se com o crescimento do carnaval dos blocos de rua
94

 pela 

semelhança estética destes desfiles. 

Figura 4.19 – Camisa do Bloco Balanço de Pilares com o apoio cultural do Deputado 

Estadual André Lazaroni – Carnaval 2015 

 

Fonte: https://www.facebook.com/bloco.balancodepilares Acesso em 28/02/2017 

No caso das entidades gestoras ligadas aos blocos de rua inseridas no desenho da 

pesquisa, não há diferenças com relação ao convívio com a FBCERJ. Na realidade, 

nunca houve também qualquer tipo de enfrentamento no campo do carnaval carioca, 

                                                           
93

 Cabe reafirmar que a Secretaria de Estado de Cultura não pagou às agremiações os valores referentes 

ao edital para o carnaval de 2016 e, desde então, não publica mais editais de apoio às manifestações 

culturais desenvolvidas no período do carnaval.  
94

 Uma interessante observação e que pode vir a ser uma temática de continuidade da presente pesquisa é 

o fato dos blocos de embalo, conforme a tipologia empregada nesta pesquisa terem praticamente 

desaparecido do cenário carnavalesco carioca com a progressiva transformação de blocos de empolgação 

filiados à FBCERJ em blocos de enredo e, na constituição da LIBERJ, por renunciarem à dimensão 

agonística do desfile. Atualmente, as poucas agremiações que ainda se identificam como blocos de 

embalo apresentam-se praticamente como blocos de rua, porém diferenciando-se por ainda utilizar a pista 

de desfile da região central da cidade e o carro de som fornecidos pela RIOTUR. 

https://www.facebook.com/bloco.balancodepilares
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pois os espaços carnavalescos dos blocos de enredo nunca se comunicaram com aqueles 

configurados pelas duas ligas de blocos de rua inseridas no desenho da pesquisa. 

 Mesmo com o desfile do banho de mar à fantasia ocorrendo em lugares que, 

hoje, são ocupados pelos blocos de rua, esta disputa nunca ocorreu, pois o último desfile 

deste tipo organizado pela FBCERJ foi promovido no carnaval de 1983 e, segundo 

Frydberg (2014), neste período iniciava-se tão somente a retomada da rua pelos blocos 

de rua
95

. Porém, há diferentes visões sobre os blocos de enredo, a partir da vivência 

destas entidades com os lugares carnavalescos da cidade. 

No caso da Desliga dos Blocos, este grupo é um coletivo formado por blocos, 

maracatus e outras formas de manifestações carnavalescas, que prega a liberdade 

criativa como prática discursiva contra a uma propalada mercantilização do carnaval de 

rua do Rio de Janeiro, independente de ser efetuada pelo poder público ou não. Aliás, os 

entrevistados se posicionaram contra qualquer financiamento ou serviço prestado pela 

municipalidade para a consecução do carnaval de rua, interpretando como adesão a um 

ato de submissão. Daí, a questão manifestada do ―carnaval livre‖, como se encontra 

discutido por Leopoldi (2010b), ser tão cara a eles.  

Desta forma, ao se referirem ao evento de abertura dos desfiles dos membros 

deste coletivo, denominam-no como ―Abertura do Carnaval Não Oficial‖ (Figura 4.20). 

Não se trata de um evento não programado, não oficial, inserido nos lugares 

carnavalescos configurados ou mediados pela municipalidade. Para a Desliga dos 

Blocos, os lugares carnavalescos se constituem sem a mediação do poder público. Por 

este motivo, a entidade organiza a ―Abertura do Carnaval Não Oficial‖ e não a 

―Abertura Não Oficial do Carnaval‖. Sobre os blocos de enredo, somente parte dos 

membros entrevistados demonstrou conhecê-los, tendo inclusive assistido desfiles. 

Porém, mostraram não saber como se encontravam os blocos de enredo e chegaram a 

perguntar se ainda existiam. 

                                                           
95

 ‘Um terceiro momento da história dos blocos de carnaval de rua se iniciou no final da década de 1970 e 

permanece com ênfase na década de 1980, período da abertura política da ditadura militar e posterior 

redemocratização do estado brasileiro. Os blocos desse período ganham novas características, são 

organizados por jovens de classe média e intelectualizados e músicos consagrados do cenário nacional, 

eles começavam a ver no novo panorama político a possibilidade de saírem novamente às ruas e de se 

expressarem.‘ (FRYDBERG, 2014, p. 6) 
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Figura 4.20 – Abertura do Carnaval da Desliga dos Blocos – Praça XV – Carnaval 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Segundo os entrevistados da Sebastiana, a outra entidade gestora de desfiles de 

bloco de rua incluída na pesquisa, esta liga surge como consequência da união de blocos 

de rua das zonas central e sul desde a década de 1980. Em consenso, os entrevistados 

adotam o discurso de retomada da rua pelos blocos de rua, circunscrevendo a um espaço 

específico: a Zona Sul da cidade. Apesar de não se considerarem como responsáveis 

pelo crescimento do carnaval de rua no Rio de Janeiro, concordaram que podem ter sido 

um foco propagador. 

Os entrevistados afirmaram que os blocos filiados à Sebastiana não querem 

receber recurso público, mas sim cobrar um mínimo de infraestrutura para poder 

promover seus desfiles, embutindo nesta discussão os problemas da cidade, como a falta 

de banheiros públicos. Este debate tem seu momento privilegiado em um evento 

denominado ―Desenrolando a Serpentina‖ (Figura 4.21), promovido desde 2008, cujo 

objetivo é porfiar temas importantes sobre a cultura de rua, o carnaval dos blocos e a 

cidade. 
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Figura 4.21 – Desenrolando a Serpentina – 03/12//2016 

 

Fonte: Acervo do autor 

No caso dos entrevistados da Sebastiana, eles relembraram que circulavam pela 

cidade, frequentando lugares carnavalescos distintos, de blocos de enredo, blocos de 

embalo e escolas de samba.  

Sobre a relação com outros tipos de agremiações carnavalescas, um dos 

entrevistados citou que o bloco de rua onde atuava participou de um coletivo em um 

bairro da Zona Sul da cidade com movimentos sociais e blocos de enredo da localidade, 

mas que não vingou pelo fato dos interesses serem bem distintos.  

Também merece destaque o fato de que, no início, os blocos da liga contaram 

com muitos ritmistas dos blocos de enredo. Segundo os entrevistados, „Eles sabiam 

bater. Nós, não‟. Era uma relação de incorporação de capital cultural momentâneo, sem 

prolongamentos posteriores. Dentre estas colaborações, citaram o mestre de bateria à 

época do Bloco de Enredo Canários das Laranjeiras, Mestre Penha, e de, por vezes, 

participarem de disputas de samba-enredo, como o relatado por um dos entrevistados, 

que venceu um destes concursos no Bloco de Enredo Aventureiros do Leme. 
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4.3.2 – A FBCERJ e suas redes de apoio político 

Perguntado sobre o apoio de pessoas com passagens em cargos eletivos e/ou 

funções públicas, ao falarem do primeiro presidente da FBCERJ, um dos entrevistados 

do grupo de memória formado pelos membros mais antigos afirmou: 

- Tinha! O apoio político dele (do presidente Mário Silva) era o Jorge Leite. 

Ele era empregado da câmara, a mulher dele era e o filho era, que ele botou. 

Interessante observar a trajetória de Jorge Leite (na Figura 4.22, recebendo um 

troféu em sua homenagem na festa dos campeões do carnaval promovida pela 

FBCERJ), pois o referido parlamentar, que também cumpriu outras funções como 

agente público, foi uma das principais lideranças políticas da corrente chaguista, a qual 

comandou a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro até a eleição de Leonel 

Brizola para o governo do Estado do Rio de Janeiro em 1982, ainda em uma época em 

que os prefeitos da cidade do Rio de Janeiro eram indicados pelos governadores
96

. 

Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez, na legenda do MDB, em 

novembro de 1970, assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa do 

Estado da Guanabara em fevereiro de 1971. (...) Reeleito em novembro de 

1974, já pelo novo estado do Rio de Janeiro, resultado da fusão do estado da 

Guanabara com o antigo estado do Rio, foi presidente da Comissão de Justiça 

(1977-1978). Importante articulador político de Antônio de Pádua Chagas 

Freitas — governador da Guanabara entre 1970 e 1975 e do Rio de Janeiro 

entre 1979 e 1983 —, elegeu-se mais uma vez deputado estadual em 

novembro de 1978, sendo empossado em fevereiro do ano seguinte. 

Com o fim do bipartidarismo em novembro de 1979, ingressou, juntamente 

com os demais integrantes da corrente chaguista do MDB, no Partido Popular 

(PP). Em fevereiro de 1982, com a incorporação do PP ao Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), legenda sucessora do MDB, 

passou a fazer parte desta agremiação. No seu terceiro mandato, foi líder da 

maioria e do governo entre 1979 e 1980 e presidente da Assembléia 

Legislativa do estado do Rio de Janeiro entre 1981 e 1983. 

Em novembro de 1982 concorreu na legenda do PMDB a uma vaga na 

Câmara Federal, sendo o deputado mais votado do partido, tendo recebido 

cerca de 108 mil votos, 72% destes oriundos da cidade do Rio. A expressiva 

votação, aliada ao vácuo político deixado no PMDB do Rio em razão do 

rompimento de Miro Teixeira com Chagas Freitas, criou condições para Leite 

articular alianças internas visando a ampliação de sua influência no partido. 

(MARQUES E SOUZA, [199-]). 

A posição do Mário Silva (como funcionário do Deputado Jorge Leite) lhe 

permitia circular entre os ocupantes de cargos eletivos. Além disso, seu cargo de 

presidente da FBCERJ o tornava uma pessoa muito procurada, pois dirigia uma 
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 A primeira eleição direta para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, após o período ditatorial iniciado 

em 1964 ocorreu em 15/11/1985, tendo sido eleito Roberto Saturnino Braga (PDT), o qual iniciou sua 

gestão em 01/01/1986 e renunciou em 15/09/1988, com Jó Rezende (PSB), companheiro de chapa, 

completando o mandato até 31/12/1988. 
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entidade que chegou a ter mais de 200 agremiações filiadas. Segundo um dos 

entrevistados, que já ocupou função pública na RIOTUR: 

Muito vereador, muito deputado estadual foi eleito com o apoio do Mário 

Silva. Politicamente, Mário Silva era bem relacionado com todo mundo, 

político da situação, da oposição. A direção da Federação não se 

posicionava politicamente e apenas dizia que o povo estava ali e que 

bastaria chegar para conversar.  

Figura 4.22 – Homenagem ao Deputado Jorge Leite no Jantar dos Campeões - 1982 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Nesta época, a subvenção era negociada junto aos órgãos responsáveis pela 

política de turismo que se sucederam no município. Porém, até a implementação da Lei 

Orgânica Municipal, em 1990, a verba era votada na Câmara Municipal e o dinheiro era 

enviado diretamente para a FBCERJ, como investimento a fundo perdido.  

Entretanto, por conta do número de filiados, a verba que cada bloco filiado 

recebia era inferior àquela que as escolas de samba recebiam.  

Sempre aconteceu isso. Os blocos sempre recebeu menos. Sempre recebeu 

menos. Sempre, sempre, sempre... Não é de hoje. Hoje, a Federação tá num 

patamarzinho aí que a gente correu atrás aí com o Alexandre Cerrutti, 

Chiquinho da Mangueira na Cultura (Secretaria de Estado). 

Com a primeira crise de representatividade da FBCERJ, o capital social da 

entidade perante os órgãos públicos diminuiu. Ao entrevistarmos os membros mais 

antigos da direção da FBCERJ, os quais vivenciaram este processo, eles afirmam que a 
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greve de 1988 foi ―trágica‖ para a Federação. Na ata da plenária de 02/04/1991, o 

presidente da FBCERJ à época, Hélio Lourenço afirmou que a grande derrota foi a 

greve de 1988. 

Aqui, cabe ressaltar que a estratégia de posicionamento da FBCERJ no campo 

do carnaval carioca era fortemente dependente da manutenção do grupo político que 

comandava o Estado do Rio de Janeiro. Apesar do enfraquecimento deste grupo em 

todas as instâncias nas eleições de 1982, em um processo eleitoral no Rio de Janeiro 

considerado por Sarmento (2008) como um charivari político
97

, o capital social perdido 

pela FBCERJ não foi pleno, mas sofreu um revés considerável. 

Afinal, como mostra Sento-Sé (1999), mesmo que fora do comando da máquina 

pública, a base chaguista dialogou com a corrente brizolista, a qual se viu obrigada a 

negociar no intuito de ter maioria parlamentar. Essa negociação mostrou que as práticas 

clientelistas não estavam derrotadas (KUSCHNIR, 2000). Porém, a base parlamentar 

que apoiava a FBCERJ ficou menos sólida, sendo suficiente para ainda manter por certo 

tempo o desfile do primeiro grupo de blocos de enredo no Sambódromo, por ainda 

conseguir negociar com o comando da máquina pública, a qual mostrava ser favorável à 

retirada dos blocos de enredo do Sambódromo, considerando-o como o espaço das 

escolas de samba.  

Sem capitais cultural e simbólico que viessem suprir o capital econômico 

perdido com a redução de seu capital social, a FBCERJ insistiu na tática de obtenção de 

apoio parlamentar com relação ao recebimento da subvenção. Em determinados 

momentos, esta tática obteve êxito, aliada ao fato da manutenção da rede de apoios 

configurada no interior da RIOTUR mediante acesso aos ocupantes dos quadros 

permanentes de funções públicas. 

Como exemplo, no início da década de 2000, a FBCERJ conseguiu apoio 

político nas duas gestões do prefeito César Maia neste período, mediado pelo Vereador 

Alexandre Cerruti. Na ata de 27 de abril de 2004, consta a antecipação da assinatura do 

contrato de prestação de serviços à RIOTUR e que: 

 ‗O Sr. Izaltino ao chegar o vereador o Vereador Cerruti, passou-lhe a 

palavra. Falou que a Federação está de parabéns e que pode esperar dela a 

luta para convencer o Prefeito Cesar Maia que dê novamente 100% de 
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 ‗Os indícios que as fontes nos apontam nos levam a pensar a eleição de Brizola para o governo do 

estado em 1982 como um exemplo de charivari, típicas manifestações populares de teor burlesco, 

caracterizadas pela ―irrupção limitada da desordem‖. (...) Essa associação pode ser explicitada na medida 

em que o charivari situa-se como uma representação simbólica e alegórica de um conflito social (maridos 

traídos, trabalhadores aviltados, etc.) que busca estabelecer uma resolução exemplar e catártica para o 

tensionamento social em questão.‘ (SARMENTO, 2008. p. 284-285) 
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aumento na subvenção e, em troca, solicitou o total apoio dos blocos para a 

sua reeleição.‘ (p. 154-155) 

 

Nesta seara, também devem ser destacadas as decisões táticas internas de cada 

entidade gestora na distribuição do recurso público municipal. O aumento do número de 

escolas de samba a partir da década de 1990 filiadas à AESCRJ não correspondeu à 

aumentos proporcionais da subvenção municipal, desaguando no preâmbulo da terceira 

crise de representatividade da FBCERJ, em um momento em que os blocos de enredo 

chegaram a receber quantidade maior deste auxílio financeiro em relação às 

agremiações da última divisão hierárquica da AESCRJ. 

Sobre a verba que mantém a entidade gestora em funcionamento, o presidente da 

FBCERJ enfatiza no depoimento à CPI do Carnaval o fato de que a entidade gestora não 

possui outra fonte de renda além da subvenção paga pela RIOTUR e da anuidade que 

cada filiado paga.  

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - O senhor tem alguma outra 

ajuda além da subvenção? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS – Nenhum centavo. A 

Federação vive com 10% [pela FBCERJ, chamada de bonificação] e a 

anuidade que desconta dos blocos. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - A anuidade é quanto? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - A anuidade é... 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - ... 100 reais? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Não, é um salário-

mínimo. (DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 

2000, p. 46) 

Além da subvenção e das pistas de desfile, outra questão importante para a 

FBCERJ em suas redes de apoio político é a sede administrativa da entidade, 

atualmente na Rua Regente Feijó e a anterior sito a Rua Alexandre Mackenzie, ambas 

na região central da cidade
98

, destacando que os endereços da sede da FBCERJ são 

frutos de invasões toleradas a imóveis do Governo Estadual, posteriormente negociadas. 

Segundo os entrevistados mais antigos da FBCERJ: 

Isso aqui [atual endereço na Rua Regente Feijó] é de uma invasão. Quando 

a gente saiu da Alexandre Mackenzie, veio invadindo.(...) A Alexandre 

Mackenzie também foi invasão. 
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 Nos dois casos, próximos à Estação Central de trem e do metrô, facilitando a ida e o retorno dos 

representantes dos blocos às reuniões plenárias e extraordinárias e demais atividades na sede da FBCERJ. 

Também havia a vantagem de estarem a poucas quadras dos órgãos públicos de interesse. Porém, em 

2017, a RIOTUR sai da região central da cidade e se instala na Barra da Tijuca, na Cidade das Artes, 

dificultando o acesso presencial dos dirigentes da FBCERJ à empresa de turismo. 
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 Em matéria sobre as subvenções, o presidente da FBCERJ à época, Mário Silva 

discorreu sobre a questão da cessão da sede: 

Funcionando num velho prédio de propriedade do Estado, na Rua Alexandre 

Mackenzie, 64, a Federação possui cerca de 120 filiados. Seu presidente – há 

nove anos no cargo – insiste em que a instituição não tem ―maiores 

dificuldades. Somente a de encontrar local para ensaio dos blocos‖. 

- E como é que vocês resolvem isso? 

- O Estado e proprietários particulares sempre nos cedem terrenos por 

empréstimo. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1975, p. 3, segunda sessão) 

 

 Porém, por conta de uma obra mal conduzida por uma empresa contratada pela 

EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telecomunicações), o imóvel onde se situava a 

sede da FBCERJ teve suas estruturas de sustentação abaladas, forçando a entidade a sair 

do local imediatamente. Com isso, passaram a ocupar um imóvel da Rio Previdência 

(ligada ao Governo do Estado), na Rua Regente Feijó (onde permanece até hoje) com 

pagamento de aluguel mensal (atualmente, no valor de R$ 4.640,00).  

Sobre a chegada a atual sede, os entrevistados da FBCERJ abordaram o 

panorama encontrado: 

Lastimável... Parede e um telhado de zinco... Quando chovia, caia água de 

tudo que é canto. Ali atrás então era uma lástima. Era tudo que era lixo ali, 

que era do arquivo lá da Prefeitura, do Estado... Aqui tinha dois banheiros, 

você ia em um e via o outro. Não tinha água, não tinha luz. 

Segundo eles, considerável parte do acervo do FBCERJ se perdeu por conta 

desta mudança repentina de sede:  

A Federação jogou muita coisa fora... Trouxeram para cá e jogaram aí todo 

amontoado. (...) Depois, a gente separou o que podia para aproveitar. Até o 

cofre, que todo mundo pensava que tinha 50.000 dólares que estava dentro, 

não tinha mais. Até o cofre foi para o lixo. Chovia muito aí dentro. 

Por fim, apesar de hoje se encontrar em um espaço físico apropriado, diante do 

atual quadro, com redução do capital social e sem perspectiva de aumentá-lo perante o 

poder público ou de construir outras redes de apoio através da iniciativa privada a partir 

de leis de incentivo, por falta de assessoria técnica para a utilização deste recurso, as 

possibilidades de incorporar capital econômico reduzem-se cada vez mais. 

Um dos entrevistados, o qual já ocupou função pública na RIOTUR mostra sua 

preocupação com um provável fim da FBCERJ, caso o atual quadro de apoio político 

não permaneça: 

A Federação era uma outra coisa com o Mário Silva e com o Hélio 

Lourenço, sem desfazer os presidentes posteriores. Mário Silva mais ainda. 

(...) O Beto 40, não... Marcava reunião na RIOTUR e, se o pessoal atrasasse, 

ele ia embora. Não tinha jogo político. Aí, pintou o vácuo para a 
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Associação[AESCRJ] crescer.(...) Se o Izaltino não se atentar, se ele não se 

movimentar ou não der poderes a alguém para se movimentar referente à 

Federação de blocos, ela vai acabar. 

4.4 – A FBCERJ como espaço de sociabilidade e representação dos 

blocos 

Nesta parte do trabalho, o foco é devotado à FBCERJ como lugar de síntese da 

casa e da rua para os blocos de enredo. Desta forma, utilizaram-se os conceitos de casa e 

rua presentes na obra de DaMatta (1987), os quais ultrapassam a questão espacial física 

e envolvem princípios geradores das redes estabelecidas, no caso em questão, entre a 

Federação e seus filiados e ente os próprios blocos de enredo.  

4.4.1 – A FBCERJ como casa dos blocos 

Ao longo do trabalho de campo, ouvia nas plenárias da FBCERJ e nos relatos de 

quem esteve na AESCRJ o termo ―casa‖ para se referenciar à entidade gestora e à sua 

sede. Nas reuniões dos representantes dos blocos de enredo, um se referia ao outro 

como co-irmão e enfatizava que ―a disputa era lá fora‖. A dimensão agonística entre as 

agremiações se revela no desfile e entre as entidades gestoras no campo do carnaval 

carioca.  

Para os blocos, a sede da Federação é tida como o local de acolhimento, da 

organização, da irmandade e da promoção do recreativismo. Para a entidade gestora, os 

blocos delegam a responsabilidade de representá-los junto aos órgãos públicos; com 

isso mediando as demandas e repasses. 

O ritual da plenária e a divisão espacial mostram a forte hierarquização no 

mundo do carnaval, seja nas agremiações como na entidade gestora. A Figura 4.23 

mostra o espaço destinado a estas reuniões. A região onde se encontram as mesas 

ocupadas pelo presidente e pelo 1º Secretário da FBCERJ marca a fronteira simbólica 

no momento da reunião. Da porta de entrada da sede até este local, ficam os 

representantes dos blocos de enredo. O espaço posterior é ocupado pelos membros da 

diretoria
99

, convidados representantes de outras entidades gestoras ou de premiações do 

carnaval que incluam os blocos de enredo
100

, atrás das mesas onde ficam o Presidente (à 
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 Antes de ser alçado à categoria de Diretor Cultural, eu participava da plenária no espaço reservado aos 

representantes dos blocos. Depois de ser apresentado como Diretor Cultural, ao me posicionar no mesmo 

local que ocupava nas ocasiões anteriores em que frequentava as reuniões, fui chamado pelo 1º Secretário 

para estar no espaço destinado à diretoria. No caso do representante da agremiação ser também um 

membro da diretoria da FBCERJ, ele se posiciona no local destinado aos representantes. 
100

 O único prêmio dentre os vários programados no mundo da carnaval carioca é o Prêmio Samba na 

Veia. Estas premiações acabam por promover uma agenda de eventos no primeiro semestre para as 
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esquerda) e 1º Secretário (à direita). Além destes, na Figura 4.24, estão o Vice-

Presidente (ao fundo) e, entre eles, o Diretor de Eventos e o Diretor Cultural (este 

encoberto pelo 1º Secretário). 

Figura 4.23 – Plenária na sede da FBCERJ em 27/07/2017 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

 As reuniões são mensais e realizadas na última terça-feira ou quinta-feira do 

mês. A frequência dos representes é praticamente plena em número em todas as 

reuniões. Certamente, colabora o fato de que uma falta à reunião, caso esta não seja 

abonada pela plenária, implica na perda de um ponto na apuração das notas do desfile, 

conforme visto no capítulo anterior. 

 Quando a FBCERJ possuía um número elevado de filiados, as reuniões eram 

extensas, conforme recordam os membros mais antigos da Federação em entrevista. 

„Reunião lá (na sede da rua Alexandre Mackenzie) ia até cinco horas da 

manhã, na época que tinha essa montanheira de bloco. A Federação tem um 

passado muito bom. Era para ser melhor do que a Associação das Escolas de 

Samba.‟ 

Ao contrario das demais entidades gestoras pesquisadas, além da assistência 

técnica para a resolução de problemas burocráticos junto aos órgãos públicos, a 

FBCERJ buscou manter uma série de atividades durante o ano como forma de agregar 

os filiados, reforçando os laços de sociabilidade dos blocos, conforme pode ser vista a 

                                                                                                                                                                          
escolas de samba; principalmente aquelas pertencentes aos últimos grupos de acesso, sobre as quais no 

capítulo anterior abordou-se a pouca movimentação de suas quadras durante representativa parte do ano. 
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programação de 1983 na Figura 4.25, para a qual se adiciona o concurso de escolha da 

rainha da primavera da FBCERJ (Figura 4.26) e da programação esportiva, que incluía 

torneios de futebol (Figura 4.27) e de carteado (modalidade sueca). 

Figura 4.24 – Membros da diretoria da FBCERJ na Plenária de 27/07/2017 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Muitos dos filiados não possuíam condições infraestruturais e financeiras para 

manter uma grade de eventos. Desta forma, a programação social e recreativa da 

FBCERJ preenchia esta lacuna, estimulando a participação dos filiados (e seus 

componentes) a terem uma agenda de eventos, os quais somados àqueles de menor porte 

que conseguiam promover em suas localidades (em suas quadras ou através do aluguel 

de salões de clubes), promovia a sociabilidade entre seus membros e a circularidade de 

capital social e cultural por entre estes lugares, em um esforço de se configurarem 

simbolicamente como agremiações que desfilavam porque existiam, e não o contrário. 

As Figuras 4.28 a 4.35 ilustram estes eventos, os quais eram realizados nas quadras de 

suas filiadas ou em clubes. 

Além da assistência técnica burocrática e da realização de eventos sociais e 

recreativos, como forma de promover compras em quantidade para obtenção de menor 

preço de venda, a FBCERJ atuou como revendedora de material de desfile (atividade 

esta retomada pela atual presidência da entidade).  
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Figura 4.25 – Programação de eventos da FBCERJ em 1983 

 

Fonte: Acervo do G.R.E.S. Unidos do Cabral 
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Figura 4.26 – Concurso de Rainha da Primavera - 1974 

 

Fonte: Acervo do G.R.E.S. Unidos do Cabral 

Figura 4.27 – Torneio de Futebol - 1974 

 

Fonte: Acervo do G.R.E.S. Unidos do Cabral 
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Figura 4.28 – Jantar dos Campeões na churrascaria Gruta do Barão – 1977 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Figura 4.29 – Entrega dos troféus no Jantar dos Campeões - 1982 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 
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Figura 4.30 – Comissão julgadora do concurso de Rainha do Carnaval 1980 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Figura 4.31 – Rainha do Carnaval 1980 da FBCERJ (Blocos de Empolgação) 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 
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Figura 4.32 – Festival de baterias (Bloco Boca na Garrafa) – 1977 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Figura 4.33 – Festival de baterias (melhor repique) – 1977 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 
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Figura 4.34 – Bateria Mirim do Bloco Imperial de Lucas no Festival - 1983 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Figura 4.35 – Aniversário da Federação comemorado em sua sede – 1980 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 
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Destaca-se também o mecanismo importante das cartas de crédito, documento 

em que a FBCERJ atesta que os filiados podem adquirir insumos para a preparação dos 

desfiles, mediante a confiança na assinatura do contrato junto à RIOTUR e posterior 

repasse da subvenção. Infelizmente, segundo os entrevistados membros da FBCERJ, 

poucos estabelecimentos aceitam esta modalidade de crédito por conta do atrasos 

constantes da empresa de turismo em assinar o contrato e a prática do calote por parte 

de determinadas agremiações, as quais afetam a credibilidade das cartas emitidas pela 

FBCERJ. 

Outra iniciativa surgida no interior da FBCERJ foi a Escola de Mestre-Sala, 

Porta-Estandarte e Porta-Bandeira, criada por Manoel Dionísio na gestão do presidente 

Hélio Lourenço (O GLOBO, 1990). Posteriormente, o projeto expandiu-se e, 

atualmente, está sediado no Sambódromo. O trabalho de Gonçalves (2008) sobre a 

dança ritual do casal de mestre-sala e porta-bandeira escrutina com mais detalhes o 

trabalho desenvolvido por Manoel Dionísio. A matéria jornalística em questão (Figura 

4.36) revela a troca de capital cultural, mediada pela FBCERJ, considerando a 

necessidade de formação de casais preparados para conduzir o estandarte dos blocos de 

enredo e as diferenças da dança da porta-bandeira em relação à porta-estandarte. 

Figura 4.36 – Aula na sede da FBCERJ 

 

Fonte: O GLOBO (1990) 
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Conforme já destacado anteriormente, o processo de legitimação da FBCERJ no 

campo do carnaval carioca teve como um de seus vetores seu capital social, o qual teve 

como uma de suas bases o apoio de parlamentares. Desta forma, o capital econômico da 

FBCERJ era e ainda é oriundo de recursos públicos. No momento em que este montante 

foi reduzido, com a primeira crise de representatividade da FBCERJ, forte foi o impacto 

na promoção das atividades sociais e recreativas da Federação.  

Na gestão de Hélio Lourenço ainda ocorreram torneios de futsal, concursos da 

rainha do carnaval e as festas de entrega dos troféus. Atualmente, somente a última é 

promovida. Entretanto, ela migrou da Churrascaria Gruta do Barão (Figuras 4.28 e 4.29) 

e circulou pelo ginásio do Sambódromo e de clubes e quadras de escolas de samba 

(como o Império Serrano, na Figura 4.37) até 2012, quando passou a ser feita na própria 

sede da FBCERJ. 

Figura 4.37 – Entrega dos troféus no G.R.E.S. Império Serrano – 03/05/2009 

 

Fonte: www.esquinadosamba.com.br Acesso em 12/02/2018 

Com relação aos conflitos internos, eles são solucionados através do uso da 

rígida hierarquização entre diretoria e representantes dos blocos de enredo; situação 

social análoga às encontradas nos trabalhos de Goldwasser (1975) e Leopoldi (2010a). 

Consultando as atas das plenárias, quatro assuntos são destaques nas reuniões plenárias, 

os quais são tratados eventualmente de forma mais severa pelos diretores da FBCERJ: 

http://www.esquinadosamba.com.br/
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(i) Os blocos de enredo questionam sobre data, valor e prazo do pagamento da 

subvenção 

(ii) Cobrança do livro de atas atualizado (com relação da diretoria registrada no 

cartório – Registro Civil de Pessoa Jurídica) 

(iii) Alerta sobre entrega no prazo do enredo e da letra e gravação do samba-

enredo 

(iv)  cobrança da documentação regularizada para a assinatura da procuração, 

confirmando que irá desfilar e que a FBCERJ irá representá-la junto à 

RIOTUR. 

4.4.2 – A FBCERJ na rua pelos blocos 

A FBCERJ como representante dos filiados se materializa na rua, onde trava as 

lutas no campo do carnaval carioca e dialoga com outros agentes posicionados em 

outros campos. Esta mediação se dá a partir do código da rua aberto ao legalismo 

jurídico e ao mercado (DAMATTA, 1987) junto ao poder público, aos próprios blocos 

de enredo e ao público. 

Hoje, a relação com a empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, 

responsável pelo pagamento da subvenção, fonte principal (quando não, única) de verba 

para os blocos de enredo para prepararem seus desfiles e para a FBCERJ manter suas 

atividades anuais e organizar os desfiles de seus filiados, é amparada por uma série de 

procedimentos burocráticos. Para isto, a FBCERJ conta com um diretor jurídico e um 

contador, além da atuação do próprio corpo dirigente para cumprir as etapas de 

negociação e assinatura do contrato de prestação de serviços, receber e promover o 

rateio da verba recebida e reunir a prestação de contas de todos os blocos. A RIOTUR 

não estabelece contato direto com as agremiações e determina que a FBCERJ proíba 

seus filiados de se remeterem à ela.  

Como a FBCERJ representa os blocos de enredo perante à RIOTUR, se o livro 

de atas das eleições de um bloco de enredo não estiver atualizado no Cartório Civil de 

Pessoas Jurídicas, a FBCERJ é obrigada a retirar a agremiação do rateio da subvenção. 

Outro caso é se um filiado não prestar contas dos gastos no carnaval de forma correta, a 

última parte da subvenção não é paga à FBCERJ ou a entidade cobre o prejuízo para 

que os demais blocos de enredo possam receber os valores que tem direito. A consulta 
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aos livros de ata da FBCERJ mostra que se trata de assuntos recorrentes nas reuniões 

plenárias. 

Atualmente, o controle da prestação de contas pela RIOTUR é mais rigoroso. 

Como contratante, cabe a RIOTUR se o serviço prestado condiz com o que fora 

celebrado no contrato, além de auditar a forma como a contratada consome a verba 

destinada.  

Na época da CPI Carnaval, o presidente da RIOTUR afirmou que não havia 

qualquer controle sobre a verba destinada ao carnaval as agremiações carnavalescas: 

No primeiro depoimento, o presidente da RIOTUR, Gérard Borgeaiseau, 

admitiu que o governo municipal não tem nenhum controle sobre a 

destinação dada às subvenções oficiais e aos outros recursos do Carnaval 

carioca. 

Um recibo assinado por dirigente da escola de samba [procedimento igual ao 

descrito pela presidente da FBCERJ] foi o único documento enviado à 

RIOTUR (TRIBUNA DA IMPRENSA, 2000a, p. 5) 
  

Quando um bloco não desfila, a verba enviada a esta agremiação de forma 

antecipada é descontada na última parcela do pagamento da subvenção, sempre paga 

após o carnaval. A punição a esta agremiação é a eliminação no concurso e o 

consequente rebaixamento de divisão hierárquica. Neste trecho do depoimento, o 

presidente da FBCERJ apresenta as limitações para recuperar a verba destinada 

antecipadamente a uma agremiação que não desfila. 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - O bloco que não 

desfilou o ano passado, a RIOTUR nos descontou. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Da Federação? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Foi a Federação que ficou com 

o prejuízo? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Não o bloco? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS – Porque se eu for botar 

um advogado para correr atrás do cidadão, vou gastar mais do que o "cara". 

Às vezes o presidente, coitado, não tem onde a gente empurrar e ele cair. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Quero lhe fazer uma pergunta. 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Muda o presidente, vem 

outro presidente e ele não quer assumir, a comunidade quer o bloco... 

 (DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2000, p. 

44) 

Também neste depoimento à CPI do Carnaval, o presidente da FBCERJ 

apresentou o critério adotado pela Federação para considerar se um bloco filiado 

desfilou ou não, tendo assim direito à ultima parte de sua subvenção ou ser obrigado a 
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devolver a verba entregue de forma antecipada. Além de ter sido duramente criticado 

pelos parlamentares nesta CPI, este critério fora também aventado pela RIOTUR para 

justificar o corte de investimento no desfile dos blocos de enredo e de empolgação, 

provocando a reação da FBCERJ com o apoio de suas filiadas para a realização da 

greve de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - O senhor disse Vereador Paulo 

Cerri; o senhor fez uma afirmação muito séria; e eu pergunto se o senhor 

sustenta essa afirmação: o senhor disse que rigorosamente todos os blocos 

escalados para desfilarem na Rio Branco, em Bonsucesso e em Vila Isabel 

compareceram neste carnaval. O senhor confirma isso? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Confirmo. 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Não houve nenhum bloco este 

ano que deixou de desfilar? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Pode não ter passado 

completo... ao menos cantando o samba, com o estandarte, já justifica a sua 

presença, pelo regulamento.  

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - Como é que é? Pode não ter 

passado... ? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - É, ele pode passar 

cantando, só ele ou uns quatro ou cinco componentes, e... ou ele passar com o 

estandarte... coisa que não aconteceu, aconteceu muito isso no passado,- eu 

me lembro. Ele passava só com isso, e isso já justificava a presença dele. 

(...) 

O SR. PRESIDENTE (PEDRO PORFÍRIO) - E o senhor acha isso certo? 

O SR. IZALTINO GONÇALVES DE MEDEIROS - Bom, certo não é, né? 

Mas não posso obrigar ele a... eu não vou poder obrigar ele a fazer mais nada, 

que não tinha mais jeito. (DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO 

DE JANEIRO, 2000, p. 45) 

Apesar das críticas, este critério se mantém e é exemplificado na Figura 4.38, 

com o desfile do Bloco Cometas do Bispo, em 2007. Como a agremiação ―passou‖ pela 

avenida, após as demais agremiações, já na condição de desclassificada e posta em 

último lugar nas respectivas classificações, foi eliminada pelo fato de não cumprir o 

horário determinado para o início de seu desfile. 

Cabe ressaltar que a responsabilidade de reunir os documentos comprobatórios e 

relatar a prestação de contas junto aos órgãos públicos é da FBCERJ. Se a prestação de 

contas de uma filiada não for aprovada, para que a última parcela do montante que os 

blocos de enredo têm direito, a FBCERJ arca com o prejuízo ou consegue reaver o valor 

antecipado à agremiação. Mas, por outro lado, a FBCERJ não possui poder legal para 

impedir que um determinado filiado, desclassificado ou que não tenha desfilado 
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apresente prestação de contas com notas fiscais de comprovação de gastos
101

. No 

máximo, a entidade pode orientar as agremiações neste sentido. Consultando o livro de 

atas da FBCERJ encontram-se relatos de problemas em prestações de contas e que 

foram explanados nas plenárias. 

 Figura 4.38 – Desfile do Bloco Cometas do Bispo – Carnaval de 2007 

 

Fonte: Acervo da FBCERJ 

Como exemplo: 

‗O presidente Izaltino falou sobre a prestação de contas nas notas que eram 

para serem entregues na secretaria de cultura que os blocos além de 

demorarem a entregar, teve uma agremiação que adulterou notas aumentando 

o seu valor real, o qual o nome da mesma não foi divulgado. 

Logo após, o Senhor Presidente disse sobre as nota fiscais que foram 

entregues das agremiações para a FBCERJ contendo 300 camisas, 150 

sapatilhas e muitos blocos não vêm com essas quantidades citadas e que 

bloco de enredo não desfila com 300 camisas e sim somente os blocos de 

embalo.‘ (Ata de 26/04/2011) 
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 No desfile do Grupo 2 da FBCERJ de 2017, o primeiro bloco a desfilar, Unidos da Laureano, por 

questão de poucos minutos iniciaria sua apresentação sem a bateria. O ônibus com os integrantes e 

instrumentos da bateria enfrentou problemas no trânsito para chegar à Estrada Intendente Magalhães. Em 

outros anos, presenciei alas desfilando com fantasias incompletas, cujas partes não chegaram ao local de 

desfile ou vir com atraso, componentes que chegaram atrasados e não desfilaram por problemas no 

transporte e alegorias abandonadas na concentração por não estarem minimamente finalizadas ou por 

terem alguma avaria mecânica. Casos semelhantes também foram relatados por Ferreira (2008). Nas 

entrevistas para esta pesquisa, também ocorreram relatos de sabotagem por questões políticas. Por 

exemplo, no Canários das Laranjeiras, houve a menção de fantasias não entregues, coordenadores de alas 

que não levaram seus componentes e responsáveis pela comissão de frente que boicotaram o desfile da 

agremiação. Em todos estes casos, pode ocorrer a desclassificação do bloco de enredo e, até mesmo, seu 

desfile não ocorrer, porém tendo a ocorrência e a comprovação dos gastos. Desta forma, diante da função 

que não é de responsabilidade da FBCERJ, caberia à RIOTUR ter instrumentos mais rigorosos de 

controle no processo de comprovação de gastos. 



 
 

194 
 

 

Para os entrevistados da FBCERJ, a Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral 

da Micro e Pequena Empresa) e a Lei Complementar nº 128/2008 (que cria a figura do 

Microempreendedor Individual) dificultaram a fiscalização da prestação de contas, pois, 

segundo os mesmos, ‗agora qualquer um pode emitir nota‟.  

Cabe destacar que a RIOTUR confeccionou uma cartilha básica de orientação 

sobre como realizar a prestação de contas. Interessante notar que a publicação foi 

direcionada às escolas de samba (a FBCERJ aparece escrita à caneta na capa ilustrada 

na Figura 4.39) do Grupo Especial (as únicas que recebem a verba diretamente da 

RIOTUR). Com isso, muitos detalhes eram lidos e adaptados pela FBCERJ, pois a 

mesma não é uma agremiação, e sim uma entidade que as representa. 

Figura 4.39 – Capa da cartilha sobre a prestação de contas – Carnaval de 2013 

 

Fonte: Acervo FBCERJ 

Sobre a mediação junto aos blocos filiados, ela ocorre na organização do desfile, 

no cumprimento do regulamento elaborado pela própria, com anuência dos filiados, 

além da apuração, que sempre é feita fora da sede da entidade. Este momento é 

carregado de encontros e conflitos, onde os dirigentes e componentes amistosamente se 
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congraçam, mas parcela destes se volta em protestos contra o corpo dirigente da 

FBCERJ quando as notas dos jurados de cada quesito são lidas e eles as consideram 

injustas.  

A apuração dos blocos de enredo ocorre na quinta-feira após o carnaval às 10h 

no Terreirão do Samba
102

. Apesar de ocorrer em um dia e um horário pouco propício, 

além do fato de grande parte das agremiações terem suas sedes distantes da região 

central da cidade, todos os blocos de enredo se fizeram presentes. Eles ocupam mesas 

embaixo do telhado, próximas aos bares, e, em sua maioria portam vestuário relativo à 

agremiação e levam o estandarte apresentado no desfile. (Figura 4.40), ficando bem 

distante do palco onde a diretoria da FBCERJ para a apuração, operando-se mais uma 

vez uma separação física neste universo altamente hierarquizado.  

Figura 4.40 – Apuração das notas dos desfiles dos blocos de enredo – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Diferentemente dos trabalhos publicados por Barbieri (2009b) e Ferreira (2008), 

os quais tem como objeto as escolas de samba, na apuração dos blocos de enredo não se 

observam redes de solidariedade, pois a apuração não é vista como um momento de 
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 ‘O Terreirão do Samba é o palco de apuração das escolas do grupo de acesso no Rio de Janeiro. Além 

das escolas de samba, se realizam ali a apuração dos desfiles dos blocos de enredo, coretos e blocos de 

embalo do Rio de Janeiro, em um dia atípico, onde o carnaval persiste (...) Nos dias anteriores, o 

Terreirão . localizado próximo à Passarela do Samba, é palco de muitas folias. Artistas de apelo popular 

realizam shows a baixo custo em horários paralelos aos desfiles que ocorrem na Sapucaí.‘ (BARBIEIRI, 

2009b, p. 176). 
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troca ou acumulação de capital social, visto que os componentes e diretores dos blocos 

de enredo, quando circulam e tecem redes pessoais de relações sociais, assim a realizam 

com escolas de samba, e não com outro bloco de enredo.  

A apuração se constitui no único momento onde a rígida hierarquização do 

mundo do carnaval é questionada pelos blocos de enredo em suas relações com a 

FBCERJ. A Figura 4.41 mostra os integrantes do Bloco Flor da Primavera reclamando 

da última nota dada no último quesito, o qual retirou da agremiação o iminente título. 

Figura 4.41 – Protesto de integrantes do Bloco Flor da Primavera – Carnaval de 2017 

 

Fonte: Acervo do autor 

Uma particularidade interessante sobre o julgamento dos desfiles na FBCERJ é 

que os jurados nunca foram indicados pela RIOTUR. A leitura do livro de atas da 

entidade gestora aponta que a Direção de Carnaval da FBCERJ escolhia os 

coordenadores dos desfiles de cada grupo e estes promoviam a composição do corpo 

julgador
103

. Atualmente, esta tarefa é de responsabilidade da Comissão de Carnaval da 

FBCERJ. No caso das escolas de samba, a título de exemplo, somente a partir de 1987, 
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 Sobre o julgamento, membros entrevistados dos blocos de enredo pontuaram que a FBCERJ deveria 

atentar mais a esta questão. Eles reclamam da entidade gestora sobre a qualidade e a escolha dos jurados. 

„Num carnaval cada vez mais profissional, não dá mais para montar um júri com pessoas que não são as 

mais indicadas tecnicamente a estarem lá.‟ „Não pode ter diretor da Federação e nem gente chegado 

dele  para dar nota no desfile.‟ 
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uma entidade gestora, no caso a LIESA assumiu a montagem do corpo de jurados, ao 

invés da RIOTUR
104

. 

Com relação à mediação com o público, além do desfile em si, a FBCERJ 

sempre se pautou por estar presente nos jornais, através de notícias relativas aos eventos 

que organizava ao longo do ano. Com o fim das colunas sobre carnaval, o noticiário do 

cotidiano das agremiações e das entidades gestoras, entendendo que as agremiações 

carnavalescas desfilam porque existem, e não o contrário, conforme pontuou um dos 

profissionais do carnaval entrevistados, migrou em grande parte para a internet
105

. 

Diferentemente das colunas dos jornais nas décadas de 1970 e 1980
106

, os atuais sítios 

dividem as notícias de acordo com a escala hierárquica dos grupos. Com isso, os blocos 

de enredo praticamente desapareceram do noticiário carnavalesco. 

A FBCERJ seguiu esta tendência, porém precisa avançar. Aliada à queda de 

referências jornalísticas, a qual demonstra que os blocos de enredo não recebem a 

cobertura que outrora tiveram, a FBCERJ comunica-se com seu público de forma pouco 

atrativa em termos de possibilidades que a internet oferece através das redes sociais e 
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 Por outro lado, há vozes críticas de profissionais do carnaval sobre o julgamento. No caso das escolas 

de samba, um dos profissionais ligados à imprensa entrevistados para esta pesquisa questiona se é 

possível que a própria entidade gestora regule quem receberá mais (no caso do Grupo Especial, por 

exemplo, as cotas financeiras de participação no desfile das campeãs são maiores conforme a colocação 

nos dias de competição) ou quem dela sairá (no caso das escolas de samba, onde existem três entidades 

gestoras). „O julgamento deveria estar na mão do poder público. Ou se não na mão do poder público, o 

poder público gerenciando e entregando na mão de uma empresa de auditoria ou de uma agência de 

fomento, de uma UFRJ, de uma FGV (...) Quem determina o destino destas escolas, quanto estas escolas 

vão receber no ano que vem são eles mesmos que montam o júri. Não pode. A prefeitura não pode se 

omitir com relação a isso‟. 
105

 Não será possível discutir neste trabalho o que poderia ser considerada uma terceira fase do jornalismo 

carnavalesco, sendo as duas primeiras marcadas, respectivamente, pela atuação do CCC e da ACC 

(COUTINHO, 2006) (RIOTUR, 1991). Trabalhos como os publicados por Maciel (2007) e Padrão (2007) 

são frutos das primeiras reflexões acadêmicas sobre a migração deste noticiário para a internet. 
106

 Estas colunas não promoviam uma distinção clara tendo como base a posição da agremiação na escala 

hierárquica. Conforme declarou um dos profissionais ligados à imprensa entrevistados: „o importante era 

ter notícia. Ter pauta, independente de onde fosse.‘ Com isso, as programações dos clubes suburbanos, 

escolas de samba, blocos de enredo, blocos de empolgação e blocos de embalo eram postas no mesmo 

espaço e, por vezes, misturadas, sem uma divisão espacial no texto. Dentre estas colunas, destacam-se 

alguns exemplos postos abaixo, colocando em ordem o título, redatores, décadas em que foram 

publicadas  e jornal: 

A) Clubes e Samba – Joel Lopes e Paulo Francisco– 1960 e 1970 – A Luta Democrática 

B) Samba e Outras Coisas – Waldinar Ranulpho – 1970 e 1980– A Luta Democrática 

C) Carnavalescando – (Redação) – 1960 – Diário de Notícias 

D) Do Jeito que o Samba Vai – Aroldo Bonifácio – 1980 – Jornal do Commercio 

E) Rio É Carnaval – Ennio Servio e Jorge Castro – 1960 e 1970 – Jornal dos Sports 

F) Clubes e Fatos – Walter Rizzo – 1960 – Jornal dos Sports 

G) Bola Social – (Redação) – 1970 – Jornal dos Sports 

H) Samba e Gente – Walter Rizzo – 1980 – Jornal dos Sports 

I) Clubes e Noites – Gilson Barcellos – 1970 – Tribuna da Imprensa 
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com pouca capilaridade através de seu sítio na internet e de sua página no Facebook 

raramente atualizada.  

Apesar de funcional, com informações atualizadas sobre regulamento, 

calendário de reuniões, ordens de apresentação do desfile, membros da diretoria, 

premiações, enredos, fotos dos desfiles e eventos da Federação, áudios de sambas-

enredos de vários carnavais, classificações nos desfiles anteriores, além de uma seção 

com fotos das décadas de 1960, 1970 e 1980, o sítio da FBCERJ na internet possui 

visual pouco atrativo para a atualidade, assemelhando-se aos padrões comuns de 

apresentação no ciberespaço na década de 1990 (Figura 4.42). 

 

Figura 4.42 – Tela de abertura do sitio da FBCERJ 

 

Fonte: www.federacaodosblocos.com  Acesso em 12/12/2017 

Por fim, em um período temporal em que os LPs com os sambas-enredo das 

escolas de samba possuíam grande penetração no mercado fonográfico, a FBCERJ 

buscou se inserir nesta seara e entre os anos de 1974 a 1980 produziu LPs com os 

sambas-enredo dos principais blocos de enredo. As Figuras 4.43 e 4.44 mostram 

respetivamente as capas dos LPs dos sambas-enredo de 1975 e de 1979. 

http://www.federacaodosblocos.com/
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Figura 4.43 – Capa do LP dos sambas-enredo – Carnaval de 1975 

 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779259790-na-empolgaco-dos-

blocos-de-embalo-_JM  Acesso em 12/12/2017 

 

Figura 4.44 – Capa do LP dos sambas-enredo – Carnaval de 1979 

 

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702029218-lp-vinil-sambas-enredo-

na-passarela-1979-blocos-carnaval-_JM Acesso em 12/12/2017 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779259790-na-empolgaco-dos-blocos-de-embalo-_JM%20Acesso%20em%2012/12/2017
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779259790-na-empolgaco-dos-blocos-de-embalo-_JM%20Acesso%20em%2012/12/2017
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702029218-lp-vinil-sambas-enredo-na-passarela-1979-blocos-carnaval-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702029218-lp-vinil-sambas-enredo-na-passarela-1979-blocos-carnaval-_JM
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5 – AS CRISES DE REPRESENTATIVIDADE DA FBCERJ COMO 

DRAMAS SOCIAIS E SUAS RELAÇÕES COM OS BLOCOS DE 

ENREDO E AS ESCOLAS DE SAMBA 

Considerando o campo do carnaval carioca, três momentos foram importantes na 

aceleração do processo de esvaziamento da FBCERJ, com a transformação dos blocos 

de enredo filiados em escolas de samba, a mudança para outra tipo de agremiação ou o 

encerramento de suas atividades, sendo estes processos considerados nesta pesquisa 

como crises de representatividade da FBCERJ e entendidos como dramas sociais 

(TURNER, 2013) compreendendo suas etapas de: (i) quebra de uma regra ou valor, (ii) 

crise, (iii) ação reparadora e (iv) reintegração ou reconhecimento do cisma. 

5.1 – Dois governos e duas RIOTUR 

Porém, antes destes três momentos, como preâmbulo houve a disputa pelo uso 

da principal pista de desfile da cidade a partir da segunda metade da década de 1970, 

quando a Avenida Presidente Vargas, na região próxima à Igreja da Candelária deixou 

de ser utilizada por conta das obras do metrô, e pelo acesso à maiores quantias da 

subvenção municipal.  

Entre os anos de 1975 e 1977, a pista de desfile peregrina de local até a Rua 

Marquês de Sapucaí ser fixada como principal pista de desfile, de 1978 a 1983 com 

estrutura metálica provisória, e a partir de 1984 em estrutura de concreto armado 

permanente. 

Em poucos anos, configurou-se um processo de concentração de manifestações 

carnavalescas na principal pista de desfiles da cidade, o qual, na realidade, prosseguiu 

em uma ―segunda etapa‖, concretizada após a greve da FBCERJ de 1988. O Quadro 5.1 

ilustra esta questão em seu primeiro momento, mostrando, por exemplo, o afastamento 

dos desfiles dos ranchos, clubes de frevo e grandes sociedades. 

Com a valorização dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, as 

agremiações dos grupos inferiores, e que também eram geridas pela AESCRJ, 

intensificam o pleito para o uso da principal pista de desfile, para a qual, conforme visto 

no Quadro 5.1 não tinham direito. 
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A importância dada pelas agremiações de desfilar na Zona Central da cidade por 

conta do deslocamento feito ao lugar carnavalesco para onde convergem as pessoas das 

várias regiões da cidade e os turistas é destacada por Ferreira (2005). Para Ferreira 

(2008), ‗(...) acionam categorias muito variadas quanto às vantagens do desfile no 

centro da cidade: desde as mais práticas como a facilidade de convidar foliões até as 

mais abstratas como o glamour e a possibilidade de diálogo com setores mais amplos da 

sociedade‘ (FERREIRA, 2008, p. 181). 

Quadro 5.1 – Manifestações carnavalescas autorizadas a utilizar a principal pista 

de desfile no final da década de 1970 

 1976
107

 1977 1978 1979 

Sábado 
Blocos de Enredo 

(Grupo 1) 

Blocos de Enredo 

(Grupo 1) 

Blocos de Enredo 

(Grupo 1) 

Blocos de Enredo 

(Grupo 1-A) 

Domingo 
Escolas de Samba 

(Grupo 1) 

Escolas de Samba 

(Grupo 1) 

Escolas de Samba 

(Grupo 1) 

Escolas de Samba 

(Grupo 1-A) 

2ª Feira 
Clubes de frevo e 

Ranchos 

Blocos de 

Empolgação 

(Grupo A) 

Blocos de 

Empolgação 

(Grupo A), Blocos 

de Embalo e 

Grandes 

Sociedades
108

 

Escolas de Samba 

(Grupo 1-B) 

3ª Feira 
Grandes 

Sociedades 
Blocos de Embalo Blocos de Embalo 

Blocos de Embalo 

e Blocos de 

Empolgação 

(Grupo A) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso da principal pista de desfile, por onde passam as principais escolas de 

samba, outros capitais estavam em disputa. Seu uso permite às agremiações e às 

entidades gestoras as quais estão filiadas a acumulação de capital simbólico por estarem 

integradas ao rol das manifestações carnavalescas mais importantes do carnaval carioca 

                                                           
107

 Os blocos de embalo poderiam utilizar a principal pista de desfiles durante o dia, deixando-a livre 

horas antes do início das apresentações dos tipos de agremiações carnavalescas mostradas nesta coluna. 
108

 A matéria publicada por Jornal do Brasil (2014) afirma que o desfile das Grandes Sociedades marcado 

para as 23 horas, apenas iniciou às cinco da manhã para arquibancadas completamente vazias (aliás, a 

matéria destaca que uma única pessoa, Dona Ruth ainda estava nas arquibancadas) por conta do atraso 

proposital do desfile dos blocos de embalo. A matéria relatou que ‗os blocos deveriam começar seu 

desfile às 14 horas de segunda-feira, para que as sociedades tivessem pista livre às 23 horas. Mas, nesta 

altura, ainda ocupava o bloco Bafo da Onça, gentilmente empurrado em direção à Presidente Vargas 

pelas forças policiais (JORNAL DO BRASIL, 1978c, p. 10, grifo meu). No primeiro ano de desfile, o 

desfile ocorreu no sentido contrário ao atual, iniciando no Catumbi e finalizando na Avenida Presidente 

Vargas. Apesar do título da matéria do Jornal do Brasil  indicar este desfile como o último das Grandes 

Sociedades, na realidade, ele foi ocorrer no carnaval de 1997 (TRIBUNA DA INTERNET, 2011). 
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e ter cobertura diferenciada por parte dos meios de comunicação. Este capital simbólico 

permite que as agremiações e entidades gestoras a acumulação de capital social, pois se 

estimula a rede de apoios pelo fato de se apresentar na região central da cidade e de 

atrair mais facilmente a atenção da imprensa, e de capital econômico pela maior 

facilidade de captar recursos por utilizar este local privilegiado, além das verbas 

auferidas, por exemplo, através dos direitos de transmissão por televisão
109

.   

Segundo RIOTUR (1991), a partir de 1979, ocorre o desdobramento do desfile 

do primeiro grupo das escolas de samba. Porém, na realidade, foi a junção dos grupos 1 

e 2 sob uma nova denominação, grupos 1-A e 1-B, cujo capital simbólico da 

nomenclatura de primeiro grupo das escolas de samba apareceu na denominação de 

ambas as divisões começarem pelo número um, facilitando a aceitação da demanda pela 

RIOTUR, o que demandaria a cessão de um dos dias de uso por parte dos blocos 

carnavalescos filiados à FBCERJ. ‗Necessitando de espaço, por isso, recorrem aos 

blocos, que cedem a segunda-feira‘ (RIOTUR, 1991, p.99)
110

. 

Em 15 de março de 1983, ocorre a mudança no governo estadual, com Leonel 

Brizola, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), assumindo o posto de Governador 

do Estado do Rio de Janeiro em substituição a Chagas Freitas, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB). Neste período, há uma mudança de gramática política 

aplicada pela governança no que tange à administração da RIOTUR.  

A gramática política do clientelismo perdeu força em detrimento de segmentos 

governamentais apoiadores das gramáticas políticas do corporativismo, a qual se baseia 

na escolha de atores privilegiados, e do insulamento burocrático, onde os ocupantes de 

cargos públicos buscam o isolamento da influência política de outros agentes sociais e 

se ancoram na criação de agenciamentos inertes, como índices de desempenho e 

indicadores culturais (NUNES, 2003). 
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 Pelo fato da principal divisão hierárquica dos blocos de enredo desfilar na principal pista de desfile, a 

FBCERJ pleiteava receber verbas relativas aos direitos de transmissão por televisão (A LUTA 

DEMOCRÁTICA, 1971b). De 1984 a 1987, os desfiles dos blocos de enredo do primeiro grupo eram 

transmitidos em rede nacional pela TV Manchete, a qual nos demais dias exibia os desfiles das escolas de 

samba da primeira e da segunda divisão hierárquica. 
110

 Perguntados sobre esta cessão, os membros mais antigos da FBCERJ entrevistados não souberam 

responder, pois, nesta época, eles eram representantes de seus blocos, sem acesso às discussões internas 

da diretoria da FBCERJ. Também sobre o conflito pelo uso do Sambódromo em sua inauguração, não a 

abordaram pelo mesmo motivo. Sobre a greve de 1988, como já estavam inseridos na diretoria da 

FBCERJ, eles conseguiram discorrer sobre este processo. 
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Desta forma, com relação ao campo do carnaval, a opção pelas escolas de samba 

se deteve ao fato de que o desfile das grandes agremiações era a principal atração 

turística do carnaval carioca. Com isto, aliando-se corporativamente às grandes escolas 

de samba
111

 e adotando procedimentos de avaliação de desempenho oriundos da 

gramática política do insulamento burocrático, a mudança do governo estadual 

representou uma quebra de paradigma na organização da RIOTUR e, 

consequentemente, do carnaval carioca. 

Um dos entrevistados que ocupou função pública na RIOTUR, ao ser 

questionado sobre esta mudança, concordou que a mudança do governo Chagas Freitas 

para o governo Brizola foi o momento em que as escolas de samba se aproveitaram para 

―virar o jogo‖. Para este entrevistado, a mudança de governo representou o fim de uma 

RIOTUR que atendia qualquer pleito de fornecimento de infraestrutura para atividades 

recreativas nas localidades da cidade e o início de um insulamento burocrático baseado 

no fato de que uma empresa de turismo deveria gerar lucro ao poder público, e não 

prejuízo como outrora. Segundo ele, ‗se o poder público não ajudar, não sobrevive. E 

se o que estiver sendo beneficiado não contribuir para que a melhora dos lucros para o 

município, arrasou, acabou...‘ 

Entretanto, por conta, segundo este entrevistado, „do panorama encontrado que 

era demoníaco e com as aberrações de final de governo, o Brizola nomeou um 

interventor para a RIOTUR. (...) Nós só entramos depois.‟ Aliado ao fato de que o 

segundo semestre de 1983 fora dedicado à construção do Sambódromo, o orçamento do 

carnaval de 1984 e a política de subvencionamento das agremiações carnavalescas não 

foram alterados. 

Para o carnaval de 1984, a única iniciativa de mudança sobre a prestação de 

serviços no carnaval já afetou a FBCERJ, com o cancelamento dos desfiles dos blocos 

no banho de mar à fantasia, que deixou de ser organizado para o carnaval de 1984
112

. 

                                                           
111

 Segundo Prestes Filho (2015), ao coletar os depoimentos dos principais responsáveis pelo mecenato do 

jogo do bicho infiltrado nas grandes escolas de samba, eles afirmam que eram aliados de Brizola, tendo 

inclusive participação direta no projeto de construção do Sambódromo. Porém, Diniz (1982) argumenta 

que estes mesmos responsáveis pelo jogo do bicho auxiliavam na base de apoio da máquina chaguista. 

Aqui, pontua-se importante observação feita por Sento-Sé (1999), que alerta para o fato de que o governo 

brizolista (considerando que, nesta época, o prefeito também era indicado pelo governador) não possuía 

maioria parlamentar, tendo problemas no início de sua gestão e sendo obrigado a construir uma base de 

apoio, a qual mais tarde incorporou práticas da gramática política do clientelismo. 
112

 Segundo um dos entrevistados que ocupou função pública na RIOTUR, o cenário encontrado foi de 

‗caos total‘ financeiro e de insumos após Leonel Brizola assumir o governo estadual em 15/03/1983 e 

nomear Jamil Haddad para prefeito do Rio de Janeiro. Segundo ele, ‗a quantidade de gambiarras 
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Neste ano, a iniciativa privada promoveu este certame, experiência esta que não logrou 

êxito (ÚLTIMA HORA, 1984). Depois, o banho de mar à fantasia não mais foi 

promovido, conforme lamentou Cabral (1985) em artigo publicado no jornal O Globo. 

Atualmente, quando ocorrem, tratam-se de eventos pontuais e de duração efêmera que 

tentam retornar este tipo de manifestação carnavalesca.  

Com a construção da Passarela do Samba, em 1984, a disputa pelo uso desta 

pista intensifica-se, opondo escolas de samba (ainda com a AESCRJ como única 

entidade gestora) e blocos de enredo pelo uso desta pista, conforme mostram as matérias 

publicadas em (JORNAL DO BRASIL, 1983) (O GLOBO, 1983c) (ÚLTIMA HORA, 

1983). Segundo este mesmo entrevistado, foi necessária uma postura política firme, 

principalmente com a separação das grandes escolas de samba da AESCRJ, formando a 

LIESA, ‗sobretudo para tirar os blocos. Aquilo era das escolas de samba. Eles [LIESA 

e AESCRJ] sempre acharam que aquilo foi feito para as escolas de samba. Os outros 

desfilaram ali porque o poder público não tinha evoluído.‘  

Neste processo, o primeiro carnaval plenamente organizado por este grupo 

político a ocupar a RIOTUR naquele momento foi o de 1985, também sendo o primeiro 

carnaval sob os auspícios da LIESA. Assumindo a gramática política corporativista, a 

RIOTUR aumenta drasticamente a diferença proporcional entre os valores da subvenção 

destinada às escolas de samba filiadas à LIESA em relação às demais agremiações, 

conforme mostram as Tabelas 5.1 e 5.2 e a Figura 5.1
113

.  

 

                                                                                                                                                                          
[extensão elétrica com uma lâmpada na extremidade, que permite a utilização de luz artificial em 

diferentes localizações a partir de um ponto de abastecimento de energia] compradas era absurda. Dava 

a volta ao mundo‘. Com isso, o governo municipal nomeou um interventor (segundo o entrevistado, um 

coronel do Exército) para sanear a empresa de turismo. Desta forma, o grupo de pessoas que realmente 

iria dirigir a RIOTUR e cuidar da programação e do orçamento para o carnaval de 1984 começou a atuar 

somente no segundo semestre do ano em questão, influenciando inclusive no prazo de decisão pelo 

erguimento do Sambódromo e da construção em si.  
113

 Na realidade, estes valores não são tabelados pela RIOTUR. Anualmente, negociam-se os valores e um 

contrato com as entidades gestoras é assinado, as quais repassam a verba que cada agremiação tem 

direito. Neste montante podem ser descontados valores de dívidas anteriores de cartas de crédito, 

antecipação de cotas de transmissão e patrocinadores, taxas internas de administração e direitos autorais 

dos compositores. Os números apresentados são valores estimados oriundos de dados coletados para a 

confecção de trabalhos anteriores (FERREIRA, J., 2012) (FERREIRA; OLIVEIRA, 2015), dados obtidos 

por outros autores como ARAÚJO (2002) e PRESTES FILHO (2009), matérias de jornais, depoimentos 

em sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do carnaval, realizada pela Câmara de 

Vereadores Municipal do Rio de Janeiro em 2000, e entrevistas realizadas para esta pesquisa.  
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Tabela 5.1 – Valores das subvenções para escolas de samba e blocos de enredo 

Ano Grupo Valor Absoluto Valor Relativo 

1984 

1-A (escola de samba) Cr$ 8.000.000,00 100,0% 

1-B (escola de samba) Cr$ 6.000.000,00 75,0% 

2-A (escola de samba) Cr$ 4.000.000,00 50,0% 

2-B (escola de samba) Cr$ 3.500.000,00 43,8% 

1-A (bloco de enredo) Cr$ 4.800.000,00 60,0% 

1-B (bloco de enredo) Cr$ 3.000.000,00 37,5% 

1985 

1-A (escola de samba) Cr$ 175.500.000,00 100,0% 

1-B (escola de samba) Cr$ 38.000.000,00 21,7% 

2-A (escola de samba) Cr$ 26.000.000,00 14,8% 

2-B (escola de samba) Cr$ 22.000.000,00 12,5% 

1-A (bloco de enredo) Cr$ 15.000.000,00 8,5% 

1-B (bloco de enredo) Cr$ 7.500.000,00 4,3% 

1987 

1 (escola de samba) Cz$ 1.440.000,00 100,0% 

2 (escola de samba) Cz$ 400.000,00 27,8% 

3 (escola de samba) Cz$ 130.000,00 9,0% 

4 (escola de samba) Cz$ 90.000,00 6,3% 

1 (bloco de enredo) Cz$ 53.000,00 3,7% 

2 (bloco de enredo) Cz$ 31.000,00 2,2% 

1990 

Especial (escola de samba) NCz$ 10.000.000,00 100,0% 

1 (escola de samba) NCz$ 400.000,00 4,0% 

2 (escola de samba) NCz$ 140.000,00 1,4% 

3 (escola de samba) NCz$ 102.000,00 1,0% 

1 (bloco de enredo) NCz$ 14.000,00 0,1% 

2 (bloco de enredo) NCz$ 12.500,00 0,1% 

1995 

Especial (escola de samba) R$ 250.000,00 100,0% 

Acesso A (escola de samba) R$ 30.000,00 12,0% 

Acesso B (escola de samba) R$ 10.000,00 4,0% 

1 (escola de samba) R$ 2.500,00 1,0% 

2 (escola de samba) R$ 2.500,00 1,0% 

1 (bloco de enredo) R$ 2.200,00 0,9% 

2 (bloco de enredo) R$ 1.400,00 0,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 5.2 – Valores das subvenções para escolas de samba e blocos de enredo 

Ano Grupo Valor Absoluto Valor Relativo 

2000 

Especial (escola de samba) R$ 500.000,00 100,0% 

A (escola de samba) R$ 300.000,00 75,0% 

B (escola de samba) R$ 85.000,00 21,3% 

C (escola de samba) R$ 35.000,00 8,8% 

D (escola de samba) R$ 26.000,00 6,5% 

E (escola de samba) R$ 17.000,00 4,3% 

1 (bloco de enredo) R$ 3.200,00 0,8% 

2 (bloco de enredo) R$ 2.100,00 0,5% 

2005 

Especial (escola de samba) R$ 500.000,00 100,0% 

A (escola de samba) R$ 300.000,00 60,0% 

B (escola de samba) R$ 85.000,00 17,0% 

C (escola de samba) R$ 35.000,00 7,0% 

D (escola de samba) R$ 26.000,00 5,2% 

E (escola de samba) R$ 17.000,00 3,4% 

1 (bloco de enredo) R$ 10.000,00 2,0% 

2 (bloco de enredo) R$ 9.000,00 1,8% 

2007 

Especial (escola de samba) R$ 600.000,00 100,0% 

A (escola de samba) R$ 270.000,00 45,0% 

B (escola de samba) R$ 100.000,00 16,7% 

C (escola de samba) R$ 40.000,00 6,7% 

D (escola de samba) R$ 35.000,00 5,8% 

E (escola de samba) R$ 25.000,00 4,2% 

1 (bloco de enredo) R$ 15.700,00 2,6% 

2 (bloco de enredo) R$ 12.400,00 2,1% 

2013 

Especial (escola de samba) R$ 1.000.000,00 100,0% 

A (escola de samba) R$ 400.000,00 40,0% 

B (escola de samba) R$ 92.000,00 9,2% 

C (escola de samba) R$ 53.000,00 5,3% 

D (escola de samba) R$ 32.000,00 3,2% 

1 (bloco de enredo) R$ 40.000,00 4,0% 

2 (bloco de enredo) R$ 26.700,00 2,7% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 5.1 – Valores percentuais da subvenção municipal para as escolas de samba dos 

grupos de acesso (E.S.) e blocos de enredo (B.E.) em relação ao montante destinada às 

escolas de samba do Grupo Especial 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para o carnaval de 1985, o processo de concentração de manifestações 

carnavalescas no Sambódromo inicia sua ―segunda etapa‖ com a retirada dos desfiles 

dos blocos de embalo e dos blocos de empolgação. 
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As Tabelas 5.1 e 5.2 e a Figura 5.1 mostram que uma das leituras sobre a 

significativa queda dos percentuais da subvenção que as demais agremiações receberam 

em relação às escolas de samba do Grupo Especial tenha como um dos vetores de 

análise a criação da LIESA, após o carnaval de 1984, onde as grandes agremiações do 

carnaval carioca passaram a negociar de forma isolada as questões financeiras junto à 

RIOTUR. 

Inserida no processo de implantação da gramática política do insulamento 

burocrático (NUNES, 2003) como forma de reposicionar a RIOTUR no campo do 

carnaval carioca, dois seminários foram organizados. Confirmando o viés corporativista, 

este primeiro, denominado I Seminário do Samba foi realizado no mês de maio de 1985, 

sendo destinado somente ao debate sobre as escolas de samba. 

‗Os presidentes de agremiações de samba, críticos e jornalistas especializados 

do setor debateram uma série de problemas envolvendo as exibições das 

escolas dos grupos I-A, I-B, II-A e II-B, contribuindo assim, para a 

elaboração de um regulamento a ser obedecido pelas agremiações no 

próximo carnaval.‘ (JORNAL DOS SPORTS, 1985, p. 9) 

 

Em 1986, organizou-se o Seminário Interno das Coordenações de Carnaval 

(JORNAL DOS SPORTS, 1986). Segundo um dos entrevistados que ocupou função 

pública na RIOTUR: 

Os blocos eram uma aberração... Era uma quantidade de blocos 

assombrosa... Desvio de grana (...) Muito próximo de 70% dos blocos 

levavam as verbas vagabundas, mas não iam para os blocos... Essa é que é a 

grande e triste realidade. E assim evoluímos... 

 

 Em 1987, a segunda edição deste seminário interno é realizada, a qual foi 

decisiva para justificar os cortes impostos à FBCERJ. 

‗Referindo-se às alterações para os desfiles do próximo ano, o assessor da 

Diretoria de Carnaval Antônio Lemos esclarece que a iniciativa só foi tomada 

após uma análise dos relatórios fornecidos por diversos coordenadores que 

apontaram inúmeras irregularidades apresentadas pelos blocos, muito dos 

quais deixaram de comparecer aos locais de apresentação e até aproveitaram 

alegoria de outros, principalmente os seus co-irmãos.‘ (A LUTA 

DEMOCRÁTICA, 1987, p. 4) 

 

Entretanto, consultando os dados de RIOTUR (1991), temos o resultado na 

Tabela 5.3 sobre os blocos de enredo que não desfilaram nos anos que antecederam a 

proposta de corte da RIOTUR para com a FBCERJ, mostrando que este número não 

chegou a 10% em sua fase mais aguda. Além disso, com as reduções dos valores pagos 

de subvenção, muitas agremiações passaram por problemas financeiros para 

conseguirem desfilar, devido às dívidas e cartas de crédito não pagas dos anos 



 
 

209 
 

anteriores, tendo como exemplos os relato dos entrevistados mais antigos do Cometas 

do Bispo e do Unidos do Cabral.   

Tabela 5.3 – Percentual de blocos de enredo eliminados da disputa por ano 

 1984 1985 1986 1987 

Blocos de enredo que não desfilaram 5 8 0 12 

Total de blocos de enredo desfilantes 150 149 146 149 

Percentual dos faltosos em relação ao total 3,3% 5,4% 0,0% 8,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Além disso, esta atitude se voltou somente contra os blocos filiados à FBCERJ. 

As escolas de samba da AESCRJ apresentaram irregularidades em seus desfiles e não 

foram punidas com corte de agremiações contempladas ou redução de subvenção: 

‗- Mas, eu não vi esse desfile ontem? 

Este comentário foi feito na segunda-feira de carnaval do ano passado, 

quando desfilavam pela Avenida Rio Branco as escolas do Grupo II-B, pelo 

então coordenador daquela pista, Moacyr Rodrigues. A Escola de Samba 

Sereno de Campo Grande entrou na avenida com as mesmas alegorias 

apresentadas na véspera pela Unidos de Bangu.‘ (O GLOBO, 1986, p. 22) 

 

5.2 – Drama 1 – A greve de 1988 

Para a organização do carnaval de 1988, Alfredo Laufer assumiu como 

presidente da RIOTUR. Ligado à iniciativa privada, tinha como meta reverter o quadro 

de prejuízo imputado aos cofres públicos pela RIOTUR (JORNAL DO BRASIL, 1987). 

De posse dos relatórios dos seminários internos descritos no preâmbulo do 

capítulo, a proposta era contemplar somente 64 blocos de enredo com redução de 50% 

no valor da subvenção. Segundo um dos entrevistados que ocupou função pública na 

RIOTUR: ‗Era uma coisa para eles não desfilarem mesmo (...) A maioria não fazia jus. 

(...) Foi decisão do grupo de trabalho que eu participei.‘ 

Em 1988, devido ao não acordo entre a RIOTUR e a FBCERJ sobre a retirada 

do Sambódromo para os desfiles dos blocos de enredo e sobre o valor a ser pago à 

segunda pela prestação de serviços no carnaval através dos desfiles e o número de 

agremiações contempladas, os blocos filiados à FBCERJ não desfilaram naquele ano. 

Para um dos entrevistados ocupante de função pública na RIOTUR: 

‗Eles não fizeram greve. Eles rebelaram-se contra a atitude da RIOTUR  e de 

todos os envolvidos. Porque não era só a RIOTUR. Nós convidamos vários 
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elementos de escolas de samba, de blocos, para opinar. E aí, você sabe, cada 

um tem um interesse. Conclusão que chegou é que os blocos não tem por que 

desfilar, não tem como desfilar. Não vai ter subvenção. Então, eles fizeram 

uma rebelião e não desfilaram‟ 

 

 Por conta deste quadro, tradicionais blocos de enredo como Canários das 

Laranjeiras, Difícil É o Nome e Unidos da Vila Kennedy, dentre outros, posteriormente 

solicitaram filiação à AESCRJ
114

. Em depoimento transcrito por Gonçalves (2008), 

Manoel Dionísio explicou este impasse: 

‗De 1988 a 1991, fui assistente técnico de carnaval da Riotur. Fui porta-voz 

dos blocos na Riotur e era eu quem representava a Riotur na Federação dos 

Blocos. No ano de 1988, eles fizeram uma greve e não queriam desfilar 

porque o dinheiro era pouco. Eu fui convencê-los a desfilar e fui voto 

vencido. Falei com o Secretário [de Turismo]: „Olha, eles não vão desfilar‟. 

Ele então falou pra pegar esse dinheiro e convocar os blocos não filiados. E 

vamos fazer o carnaval de rua. E deu tão certo que ninguém se lembrou dos 

blocos de enredo da Federação dos Blocos. Eles tinham 350 blocos. Eu 

disse: “Vocês não vão desfilar um ano, quando voltar vai ser mais difícil”. E 

assim aconteceu. Quando voltaram, de 350, me parece que ficaram 160‟. 

(GONÇALVES, 2008, p. 98) 

Pressionado politicamente por conta da greve dos blocos filiados a FBCERJ, o 

presidente da RIOTUR alterou sua posição. Importante frisar a diferença de sua postura, 

comparando os trechos das matérias abaixo: 

‗Para o próximo carnaval, o presidente da Riotur, Alfredo Laufer, anunciou o 

corte na subvenção da maioria dos blocos, por considerar que dão prejuízo 

aos cofres públicos. Em 1988, apenas 64 aremiações serão contempladas e o 

número de grupos está limitado‘ (O GLOBO, 1987, p. 9, grifo meu) 

 

 ‗[sobre a greve] A decisão foi tomada ontem durante uma reunião com o 

presidente da Riotur, Alfredo Laufer. O presidente da Federação Mario Silva, 

culpou a Riotur alegando que o aumento da subvenção de CZ$ 11 milhões 

para CZ$ 17 milhões foi decidido muito tarde, não havendo tempo para a 

confecção das fantasias. Laufer reconheceu o erro. (...)  

- Reconheço e assumo o erro integralmente. Venho tentando consertá-lo 

desde novembro. Meu erro foi querer reduzir o número de blocos que 

recebem subvenção oficial de 185 para 64. Reconhecemos que os blocos são 

uma rede capilar e que é através deles que a comunidade está presente. 

Vamos ter um grande prejuízo se eles mantiverem essa decisão (...)‟ (O 

GLOBO, 1988, p. 15, grifo meu)  

 

Este posicionamento adotado pelo presidente da RIOTUR, o qual representou o 

retorno da FBCERJ ao carnaval carioca, não foi compreendido pelo grupo político que 

atuava na Riotur. No depoimento de um dos entrevistados que exerceu função pública 
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 Porém, cabe ressaltar que esta movimentação já existia para a saída da FBCERJ por parte de blocos de 

enredo como Canários das Laranjeiras e Leão de Iguaçu (JORNAL DO COMMERCIO, 1985). Com a 

redução drástica imprimida a partir de 1985, os blocos de enredo receberam cada vez menos que as 

escolas de samba dos últimos grupos de acesso, despertando o interesse dos grandes blocos de enredo a se 

transformarem em escolas de samba. Seus desfiles já eram considerados superiores às das escolas de 

samba da segunda divisão hierárquica e nesta passagem ainda receberiam uma subvenção de maior valor.  
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na empresa de turismo, é latente a diferença de postura de quem foi obrigado a ceder, 

pelo menos em parte, aos ditames da gramática política do clientelismo, em choque com 

a prática da gramática política do insulamento burocrático aliada à gramática 

corporativista em prol das escolas de samba. 

‗Pode ter certeza que tudo isto era uma grande contradição. Não era a 

realidade. (...) Para você ver que eles eram tão pouco importantes e eles não 

tinham esse peso todo a que você olhando no papel acha que tinha. Se eles 

tivessem poder mesmo (...) nós é que tínhamos que correr atrás‟. 

 

Em 1989, os blocos de enredo voltam a desfilar. Apesar de marcar o inicio do 

esvaziamento, se a greve não ocorresse e a proposta da RIOTUR aceita, a velocidade 

deste processo seria maior, pois neste ano desfilaram 94 blocos de enredo, além de 29 

blocos de empolgação, em vez dos 64 blocos que a RIOTUR desejava. Houve, sim, uma 

redução. Porém, verificando o número de filiados antes e depois da greve, a redução foi 

menor que a planejada inicialmente pela RIOTUR. Além disso, todas as agremiações 

que permaneceram continuaram a receber a subvenção anual, diferente da proposta 

inicial da RIOTUR de limitar a 64 o número de agremiações contempladas. 

No entanto, esta reintegração se deu em bases bem menos favoráveis com 

relação ao capital econômico e social (e, posteriormente, simbólico, pelo fato dos blocos 

de enredo terem saído do Sambódromo). Além disso, os entrevistados mais antigos da 

FBCERJ afirmaram que, nesta época, a Federação chegou a comprar um prédio para 

transformar em sede. Mas, o processo não foi concluído. Segundo eles,  

A Federação teve uma época que nadou muito em dinheiro, muito em 

dinheiro e ele [Mário Silva] comprou aquilo para fazer. Mas, quando ele 

comprou aquilo para fazer, ele quis fazer uma coisa que... ia fazer um 

mundo... Mas, só que aconteceu o seguinte. Houve aquela briga e o carnaval 

não saiu e aí acabou tudo.(...) A greve de 1988 derrubou a FBCERJ. Tinham 

a intenção de tirar a Federação do carnaval. 

Entretanto, houve uma modificação drástica com relação à política de 

subvencionamento das manifestações carnavalescas. Conforme mostra a Tabela 4.1, 

consultando os valores da subvenção municipal, de 1987 para 1990, a diferença entre os 

valores recebidos pelas escolas de samba do último grupo em relação ao primeiro grupo 

de blocos de enredo aumentou drasticamente. A diferença entre os valores recebidos 

passou de 41,1% para 82,3%. 

Sem desfilar em 1988, muitas agremiações tiveram sérios problemas para 

continuar mantendo suas atividades, pois a subvenção de um ano pagava as dívidas do 

ano anterior. Por exemplo, conforme afirmaram os entrevistados da Unidos do Cabral, 
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‗o Cyriello [presidente do bloco] tinha lábia para conseguir as coisas, rolar dívidas... 

Tirava de A para pagar B e depois mordia algo de B para pagar A e assim rolava as 

dívidas. 

O Bloco Cometas do Bispo não desfilou em 1989 (o enredo seria ―O Mundo 

Maravilhoso dos Animais‖) conforme anúncio na ata de 08/11/1988 da plenária da 

FBCERJ. Outros blocos de enredo trancaram a matrícula e não desfilaram em 1989 e 

1990, sendo que muitos destes não retornaram à FBCERJ e nem se transformaram em 

escolas de samba. Na ata da 04/04/1989, quinze blocos de enredo anunciaram a 

possibilidade de trancarem a matrícula diante da dificuldade de desfilar. Na ata de 

27/06/1989, o presidente da FBCERJ, Hélio Lourenço alertou para a grande quantidade 

de blocos desfiliados por não mais comparecerem às reuniões plenárias. 

Por outro lado, segundo Hélio Lourenço, na ata da reunião plenária de 

02/04/1991, a grande derrota da FBCERJ foi a greve de 1988, aliada à falta de 

compostura dos presidentes dos blocos de enredo. Afirmou que, quando foram 

conversar com o Vice-Governador sobre o retorno do desfile do Grupo 1 à Sapucaí, os 

mandatários que o acompanharam desvirtuaram o sentido da reunião, pois modificaram 

a pauta de reivindicações, enfatizando somente o aumento da subvenção. 

Desta forma, pode-se afirmar que as consequências deste drama se perpetuaram 

ao longo dos anos seguintes, sendo radicalizadas em momentos agudos: os dramas 2 e 

3. 

5.3 – Drama 2 – O conflito entre LIESA e AESCRJ 

Em 1994, há uma alteração na hierarquia competitiva das escolas de samba, pois 

as duas entidades organizadoras dos desfiles destas agremiações entram em conflito, 

LIESA e AESCRJ. Com isto, responsável pelos desfiles das principais escolas de 

samba, a LIESA cria outra liga (Liga Independente das Escolas de Samba dos Grupos 

de Acesso – LIESGA) dedicada aos desfiles das escolas de samba das divisões 

hierárquicas inferiores (O GLOBO, 1994) para o carnaval de 1995, independente da 

AESCRJ. 

Desta forma, para se manter representativa dentro do carnaval carioca, a 

AESCRJ filiou um grande número de blocos de enredo neste período. O presidente da 

AESCRJ à época, Walter Teixeira explicou este cenário: 
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‗Nesse período, a Associação [AESCRJ] teve que abrir as portas. 

Convidamos alguns blocos de enredo pra virar escola: como é que se ia fazer 

um desfile de dois dias sem escolas de samba sem desfilar? Depois, quando 

as escolas voltaram houve o problema do inchaço.‘ (FERREIRA, 2008, p. 

54) 

Para Ferreira (2008), sua análise parte da premissa de que se tratou de um 

aumento forçado do número de escolas de samba daquela época. 

‗Aqui, o aumento do número de pequenas escolas não traduz exatamente as 

aspirações organizatórias, são escolas sem ―condição ou vontade‖ como 

acentua Mário Roberto [vice-presidente de comunicação e marketing da 

AESCRJ]: Tivemos que chamar vários blocos para virar escolas de samba e 

fortalecer a Associação – muitos deles não estavam preparados nem queriam 

virar escola, mas nós tivemos que fazer isso. Por isso você vê muitas escolas 

sendo criadas na década de 1990. A criação de escolas configura-se então 

como parte de uma estratégia para fortalecer a AESCRJ. Portanto, a dinâmica 

do campo é mais complexa do que aparenta e o simples aumento do número 

de escolas não garante níveis de vitalidade satisfatórios. Agora, com a crise 

resolvida, entende-se melhor porque a AESCRJ pretende ―acabar‖ com o 

Grupo E.‘ (FERREIRA, 2008, p. 54, grifo meu) 

 

Esta crise representou uma oportunidade para blocos de enredo que desejavam 

se tornar escolas de samba sem passar por um grupo de avaliação ou pagar uma alta taxa 

de filiação, pois como foi relatado acima: „a Associação teve que abrir as portas‟ e 

„Tivemos que chamar vários blocos para virar escolas de samba e fortalecer a 

Associação – muitos deles não estavam preparados nem queriam virar escola, mas nós 

tivemos que fazer isso‟.  

Além disso, a FBCERJ vivia um período de transição repentina no comando da 

entidade, pois o falecimento do presidente Hélio Lourenço e a posse de Beto 40 

ocorreram em dezembro de 1994. Este tipo de mudança geralmente altera o 

comportamento das agremiações filiadas, visto que, nestes períodos, paira o espectro da 

incerteza sobre os rumos futuros de uma entidade (e, principalmente, neste caso, onde a 

negociação com o poder público é fundamental para a manutenção de sua existência). 

Outra questão era a subvenção, pois as escolas de samba neste período 

continuavam a receber valores maiores de subvenção e a possibilidade de ascensão de 

divisão hierárquica e ter este valor majorado era um atrativo para muitas agremiações.   

Um destes casos de mudança de estatuto neste período para escola de samba foi 

o Arame de Ricardo, onde os entrevistados comentaram sobre a ida da agremiação para 

a AESCRJ: 

E1 - O Arame na época subiria para ser...  

E2 – Era bloco de enredo 

E1 – Era bloco de enredo. Ele subiria para escola de samba, mas por 

debaixo do pano queriam dar uma pernada.  

E3 – Para subir a outra... 
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E1 – Para subir a outra escola. Mas, os caras brigaram, correram atrás e 

conseguiram. E a escola foi fundada em 18 de março de 1995. 

(...) 

E1 – O objetivo hoje do Arame de Ricardo é chegar aonde? À Marquês de 

Sapucaí. (...) Na época, o objetivo era ser escola de samba. Entendeu? (...) o 

Arame estava no auge mesmo. Mas, não queriam deixar. 
115 

 

Mesmo com a mudança de estatuto, conforme já posto neste trabalho, para os 

entrevistados não houve alteração na estrutura da agremiação ao passar de bloco de 

enredo para escola de samba. A agremiação em sua trajetória inicial não obteve sucesso, 

conforme pode ser conferido no Anexo I, somente conseguindo seu primeiro acesso 

como escola de samba para o carnaval de 2006, dez anos após sua filiação à AESCRJ.  

Esta crise originou-se na LIESA e nesta entidade conformou-se a ação 

reparadora. O presidente da LIESA, Paulo de Almeida foi destituído do cargo, sendo 

assumido por Jorge Castanheira, o qual reconheceu a AESCRJ como entidade gestora a 

promover o acesso de escolas de samba ao Grupo Especial. 

Posteriormente, quando então a LIESGA foi desfeita, retornando todos os 

grupos de acesso para o controle da AESCRJ, as escolas de samba que se filiaram à 

LIESGA retornaram à AESCRJ, a qual passou a ter um número elevado de filiados (O 

GLOBO, 1995b). Para o carnaval de 1996, como forma de acomodar todas as escolas de 

samba, criou-se a sexta divisão hierárquica (hoje, denominada, Série E). 

Doravante, esta ação de reintegração conformou o preâmbulo da terceira crise de 

representatividade da FBCERJ, a qual se iniciou como uma tentativa da AESCRJ em 

reduzir o número de filiadas, pois concluiu que chegou a um patamar considerado 

desfavorável de negociação com a RIOTUR em relação ao capital econômico auferido 

com a subvenção.  

5.4 – Drama 3 – A dissolução da AESCRJ 

Em abril de 2010, Eduardo José assume a presidência da AESCRJ após a 

renúncia de Walter Teixeira Filho (SRZD CARNAVAL, 2010). Para o carnaval de 
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 No ano de 1995, conforme descrito no Anexo I deste trabalho, consta na classificação disponibilizada 

no sítio da FBCERJ que o Arame de Ricardo desfilou no Grupo 1 e se posicionou na 10º colocação, 

adicionando-se a isto o fato de que a agremiação naquele ano desfilou pela primeira vez na principal 

divisão hierárquica dos blocos de enredo. No ano anterior, em 1994, o Arame de Ricardo obteve a 6ª 

colocação do Grupo 2 da FBCERJ e, mesmo assim, por conta do rearranjo dos grupos da FBCERJ para o 

carnaval seguinte, ascendeu ao Grupo 1. A data de fundação da agremiação como escola de samba 

ocorreu três semanas após o desfile como bloco de enredo em 1995, quando ainda a crise permanecia, 

pois somente em setembro (O GLOBO, 1995b), a LIESGA se desfez. 
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2011, a AESCRJ e a FBCERJ unificam (ou são obrigadas a unificar pela RIOTUR
116

) 

as estruturas hierárquicas, atitude esta a qual forçaria que escolas de samba 

transformassem-se em blocos de enredo e vice-versa.  

No carnaval de 2011, as quatro últimas colocadas da última divisão hierárquica 

das escolas de samba foram obrigadas a se filiarem à FBCERJ para desfilarem como 

bloco de enredo. Para o carnaval de 2012, a regra foi enrijecida e o número de escolas 

de samba obrigadas a passar por este processo aumentou para seis por ano até 2014.  

‗Desde o carnaval de 2008, a Liesa reduziu o número de escolas no Grupo 

Especial de 14 para 12. Com isso, agremiações como Império Serrano, 

Caprichosos de Pilares e Estácio de Sá perderam espaço, ficaram relegadas 

aos Grupos de Acesso e, a cada ano, perdem força. Agora, o fenômeno que 

aconteceu com as grandes potências vai se repetir no andar de baixo.  

A partir do ano que vem, os grupos C, D e E vão rebaixar seis escolas por 

ano e, até 2014, dez escolas de samba vão ser obrigadas a virar blocos de 

enredo — que desfilam na Avenida Rio Branco, em 45 minutos, com dois 

carros alegóricos e 400 pessoas. Isso quer dizer que podem entrar num 

caminho quase sem volta, em que uma das hipóteses mais prováveis é 

enrolar a bandeira.‘ (JORNAL EXTRA, 2011, grifo meu) 

 

O presidente da AESCRJ à época considerava o processo de translação das 

escolas de samba para os grupos de blocos de enredo como algo benéfico às próprias 

agremiações afetadas, além de assumir o caráter hierárquico da medida, em que se 

estabelecem as escolas de samba em um patamar superior com relação aos blocos de 

enredo. Também nesta fala, o presidente da AESCRJ aborda o problema do uso da 

verba da subvenção, tal como exposto mais abaixo pelos entrevistados da FBCERJ. 

Segundo Eduardo José, presidente da Associação das Escolas de Samba, a 

entidade responsável por esses grupos, a mudança vai ser uma "maravilha", 

porque vai dar mais força a esses desfiles. 

- A medida vai qualificar as escolas dos grupos C, D e E, não permitindo que 

elas fiquem acomodadas. Os presidentes vão ter que investir o dinheiro no 

carnaval, se esforçar pra botar a escola na rua. 

O presidente da Associação não se mostra preocupado com o fato de as 

escolas enrolarem bandeira: 

- Elas não vão acabar. Vão virar blocos de enredo, que fazem um ótimo 

desfile também. É bom porque assim elas podem se reestruturar para voltar 

mais fortes como escolas de samba. (JORNAL EXTRA, 2011, grifo meu) 

 

Por outro lado, segundo os entrevistados da FBCERJ, o processo foi conduzido 

sem o diálogo com a Federação, a qual não queria receber essas agremiações. Eles 

afirmaram que foi um acordo direto da AESCRJ com a RIOTUR. 
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 Os membros entrevistados da FBCERJ informaram que esta operação de unificação das divisões 

hierárquicas foi ordenada pela RIOTUR. Na matéria publicada pelo Jornal Extra (2011), a RIOTUR 

isentou-se de responsabilidade sobre a ação. 
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E1 - Eles vieram parar aqui (...) e pensaram que iam fazer aqui, o que 

fizeram lá [na AESCRJ].. Mas aí, quando bateu aqui, a gente foi logo 

eliminando 

E2 – Nem fale...Só dor de cabeça... 

P - Mas, o que eles achavam que iam fazer aqui? 

E1 - Achou que iam ficar aqui só comendo e não desfilando. Aí, metemos o 

pau. 

E2 – Aqui a conversa é outra... 

P – Mas, e a vinda deles? 

E1 – Foi um processo muito sem vergonha. Nós fomos numa reunião na 

RIOTUR. Inclusive, disseram que iam passar verba para a gente. (...) 

Mandou só aquelas merdas que a gente já conhecia de muito tempo. Eles 

queriam se ver livre daquilo lá e não conseguiram. Eles não conseguiam 

ficar livres daquelas merdas. E aí aqui eles acabaram. (..) Eles não 

conseguiam ficar livres dele. Anos e anos lá. Inclusive, um desses aí, o 

presidente apanhou o dinheiro e disse que foi assaltado até dentro do ônibus. 

Aqui, não. Lá [quando a agremiação citada estava na AESCRJ]. 

 

Após o carnaval de 2011, o regulamento foi cumprido, o Bloco de Enredo Boca 

de Siri venceu o Grupo 1 da FBCERJ e foi filiado à AESCRJ para desfilar na Série E do 

ano seguinte. Por outro lado, as escolas de samba Infantes da Piedade, União de 

Guaratiba, Unidos do Uraiti e Boêmios de Inhaúma foram desfiliadas da AESCRJ. 

Destas quatro agremiações, somente Unidos do Uraiti e União de Guaratiba desfilaram 

no ano seguinte pelo Grupo 1 da FBCERJ, sendo ambas rebaixadas para o Grupo 2 para 

o ano seguinte. 

A crise inicia-se após o resultado do carnaval de 2012, o segundo da gestão de 

Eduardo José. Com isso, a plenária da AESCRJ destituiu a diretoria, convocou eleições 

e elegeu um novo corpo diretivo. Desta vez, assumiu Moisés Fernandes como 

presidente e Sandro Avelar como vice-presidente. 

‗Depois de muitos questionamentos sobre a forma que vinha sendo 

administrada a Associação, 15 dias atrás, incluindo uma visita do presidente 

da LIESA, Jorge Castanheira, os presidentes votaram e como obtiveram um 

maior número de votos, uma nova eleição foi marcada, o que não ocorria na 

casa, há mais de 10 anos.  

(...) 

Sempre muito falado, a questão do rebaixamento de escola de samba para 

bloco carnavalesco, Moisés relatou que o regulamento poderá ser mudado, e, 

apenas uma escola do grupo ser rebaixada: 

 – A princípio o que já estudamos é o rebaixamento de apenas uma escola no 

grupo E, até para reparar os danos causados para nossa cultura com esses 

regulamentos narcisistas que exterminaram e acabavam com o samba. O 

samba é para nascer e todo dia tem que nascer uma escola de samba e não 

morrer.‘ (CARNAVALESCO, 2012, grifo meu) 

 

Com relação ao resultado do carnaval de 2012, a diretoria da AESCRJ cumpriu 

o acordo com a RIOTUR e a FBCERJ, apesar de não concordar segundo um ex-
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dirigente da AESCRJ entrevistado
117

, desfiliando Unidos do Cabral, Canários das 

Laranjeiras, União de Vaz Lobo, Imperial de Nova Iguaçu, Delírio da Zona Oeste e 

Paraíso da Alvorada. Destas seis, somente as três primeiras filiaram-se à FBCERJ para 

o carnaval seguinte (todas foram rebaixadas para o Grupo 2 do ano posterior). Por outro 

lado, a campeã do Grupo 1 da FBCERJ em 2012, Tradição Barreirense de Mesquita 

integrou os quadros da AESCRJ. 

 Quando se vislumbrava que a ação reparadora consistiria na amortização do 

número de escolas de samba a serem obrigadas a se desfiliarem da AESCRJ, a crise 

(que na realidade não tinha terminado) se reacendeu após o resultado do carnaval de 

2013
118

. Com os resultados, as escolas de samba Vizinha Faladeira, Flor da Mina do 

Andaraí e Tradição Barreirense de Mesquita deveriam se transformar em blocos de 

enredo. Entretanto, o resultado foi severamente questionado, incluindo a denúncia de 

que a Escola de Samba Matriz de São João de Meriti desfilou sem alegoria e, mesmo 

assim, não ficou entre as últimas colocadas da Série D, o que determinaria sua 

desfiliação da AESCRJ e a consequente ida à FBCERJ
119

. 

O presidente da escola de samba Favo de Acari, Antônio Carlos Fogueira, 

disse que as escolas desconfiam de fraude nas notas dadas pela AESCRJ 

(Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro) que, para 

Fogueira, só avaliam a bandeira das escolas e não quem fez o melhor desfile. 

Ele chamou a atenção para o fato de a escola de samba Matriz de São João de 

Meriti, do grupo D, ter desfilado na estrada Intendente Magalhães sem carro 

alegórico e que, mesmo assim, alcançou boa pontuação na categoria 

alegorias, ficando no quinto lugar do grupo D. (R7 CARNAVAL, 2013) 

 

O primeiro Grupo a ser apurado foi o D. Algumas agremiações tradicionais 

no Carnaval carioca desfilaram nesse grupo. De todas, a Vizinha Faladeira 

foi a que teve o pior final.. ano que vem vai perder o status de Escola de 

Samba e vai ter que desfilar no Grupo 1 de Blocos. Só para lembrar, a 

Vizinha já foi campeã do Grupo Especial em 1935. A escola era conhecida 

por ser a mais luxuosa de sua época. (MARQUES DA FOLIA, 2013)  

 

Diante de tal resultado, as escolas de samba punidas com a desfiliação moveram 

ação na justiça comum e conseguem impedir a filiação compulsória à FBCERJ
120

. 

Como consequência desta ação judicial, o carnaval de 2014 foi o último onde o 

                                                           
117

 Segundo este entrevistado, „a Associação tentou reverter o rebaixamento para bloco, mas a RIOTUR 

orientou a manter tudo como estava. Conseguimos diminuir o número de rebaixadas para o carnaval 

seguinte, porque o projeto era para continuar rebaixando seis para bloco, para em 2015 ter somente 10 

escolas nos grupos A, B, C, D e E.‟ 
118

 No carnaval de 2013, as escolas de samba da Grupo B retiram-se da AESCRJ e se filiam à LIERJ. 

Com isso, a AESCRJ renomeia seus grupos como Série B, C e D (os antigos Grupos C, D e E). 
119

 Pelo lado da FBCERJ, a normalidade manteve-se, com a ida da campeã do Grupo 1, Unidos das 

Vargens para a AESCRJ. 
120

 No carnaval seguinte, a Tradição Barreirense de Mesquita optou por retornar à FBCERJ. 
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campeão do Grupo 1 da FBCERJ teria a possibilidade de se filiar à AESCRJ (no caso, o 

Bloco Coroado de Jacarepaguá). 

Para o carnaval de 2014, a crise permaneceu com o afastamento temporário do 

presidente da AESCRJ há três semanas do desfile (JORNAL EXTRA, 2014), ficando 

então à frente da entidade seu vice. Quando o presidente retornou ao cargo, o vice-

presidente questiona judicialmente a legitimidade de tal ato e, com a disputa entre os 

dois sobre quem de fato comandaria a AESCRJ (CARNAVALESCO, 2014), o 

presidente da entidade recriou a Série E e filiou indistintamente blocos de enredo, 

blocos de embalo e agremiações recém-nascidas. Estas solicitações foram aceitas como 

forma de acumular capital social oriundo do poder de voto de cada uma das novas 

agremiações filiadas nas plenárias. 

Mais uma vez, a FBCERJ perde filiados, pois, com a quebra do regimento que 

regulava a saída de uma agremiação da FBCERJ para a AESCRJ, blocos de enredo não 

habilitados (e, por vezes, ainda estando nos grupos 2 e 3), como Colibri de Mesquita, 

Chora na Rampa, Acadêmicos de Madureira, dentre outros, conseguem se transformar 

em escolas de samba.    

Sem a resolução da contenda judicial pelo comando da AESCRJ, há um 

processo interno de disputas entre estas escolas de samba para a definição de como será 

a organização dos certames. Como resultado, duas novas entidades surgiram a partir da 

inviabilidade jurídica da AESCRJ, a Associação Cultural Samba é Nosso (ACSN) e a 

Liga Independente das Escolas de Samba da Série B (LIESB). 

O carnaval da Estrada Intendente Magalhães, que congrega as escolas dos 

grupos B, C, D e do Grupo de Avaliação, vive um impasse. Sem 

representatividade desde meados de 2014, por conta da briga judicial entre 

Moisés Fernandes e Sandro Avelar pela presidência da Associação das 

Escolas de Samba (AESCRJ), as escolas desfilaram no último carnaval 

graças a uma parceria com a Lierj, que foi a responsável pelo desfile perante 

o poder público. Nos últimos dias, duas entidades foram fundadas: O Samba 

é Nosso, que pretende gerenciar todos os grupos e a Liesb, voltada para o 

Grupo B. (RADIO ARQUIBANCADA, 2015) 

 

Em acordo com a RIOTUR, para o carnaval de 2016, a Série B foi organizada 

pela LIESB e as demais pela ACSN. Em 2017, a LIESB assumiu em definitivo a 

organização de todas as divisões hierárquicas das escolas de samba que desfilam na 

Estrada Intendente Magalhães. 

Cabe ressaltar, por fim, que a Série E (hoje também denominada como Grupo de 

Avaliação) permanece com a tática de filiar indiscriminadamente qualquer agremiação, 
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independente de ter experiência anterior como bloco, mantendo a normativa de não 

repassar verba oriunda da subvenção municipal para as agremiações deste grupo. Por 

conta de não poderem contar com o capital econômico da RIOTUR para preparar seus 

desfiles, após o momento inicial de debandada, não houve mais a saída de blocos de 

enredo da FBCERJ para se transformar em escolas de samba. 

5.5 – Balanço dos dramas: esvaziamento e resistência 

A primeira constatação destes dramas é a redução no número de blocos de 

enredo no carnaval carioca e, consequentemente, do número de grupos (divisões 

hierárquicas) para acomodar os filiados, demandando então menos pistas de desfiles. 

Por outro lado, o número de escolas de samba cresceu, mas não na mesma proporção 

(Tabela 5.4 e Figura 4.2). Muitos blocos deixaram de existir ou adotaram táticas para 

conseguirem manter suas atividades. 

Ao longo desse período, cinco táticas foram adotadas pelos blocos filiados à 

FBCERJ para sobreviver, com sucesso ou não: (i) permanecer como bloco de enredo; 

(ii) mudar o estatuto de bloco de enredo para bloco de empolgação (Unidos de São 

Cristóvão e Unidos do Cabral); (iii) transformação de bloco de empolgação para bloco 

de enredo (Grilo de Bangu e Tigre de Bonsucesso); (iv) desfiliação e continuação 

(quando era o caso) como bloco de rua (Sineta do Engenho Novo, Caracol de 

Copacabana, Foliões de Botafogo e Fala Meu Louro); (v) desfiliação e continuação 

(quando era o caso) como bloco de embalo (Turma do Serrote). 

 Outra questão importante na redução do número de blocos de enredo ao longo 

dos anos foi a transformação de agremiações com este estatuto para escolas de samba e 

sua permanência. Este processo ocorre desde 1988 e a Tabela 5.5 mostra o número de 

ex-blocos de enredo posicionados na hierarquia competitiva das escolas de samba.  
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Tabela 5.4 – Evolução do número de blocos de enredo e de escolas de samba 

Ano Blocos de 

Enredo 

Escolas de 

Samba 

Ano Blocos de 

Enredo 

Escolas de 

Samba 

1965 10 51 1992 78 60 

1966 18 50 1993 62 63 

1967 42 45 1994 64 66 

1968 42 46 1995 43 65 

1969 47 38 1996 39 69 

1970 43 42 1997 31 69 

1971 22 43 1998 39 65 

1972 54 40 1999 30 67 

1973 58 40 2000 29 70 

1974 65 44 2001 28 70 

1975 72 44 2002 29 68 

1976 107 44 2003 33 71 

1977 137 44 2004 30 72 

1978 154 44 2005 33 72 

1979 171 44 2006 31 72 

1980 168 44 2007 32 72 

1981 160 44 2008 31 72 

1982 154 44 2009 29 73 

1983 152 44 2010 30 73 

1984 150 44 2011 31 76 

1985 149 45 2012 34 72 

1986 146 45 2013 31 68 

1987 149 48 2014 27 64 

1988 (*N1) 46 2015 22 81 

1989 94 55 2016 19 84 

1990 91 55 2017 19 88 

1991 86 58 2018 19 (*) 86 (*) 

(*) Previsão para este ano (*N1) Não houve desfile por conta da greve 

Fonte: Acervo do autor 
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Figura 5.2 – Evolução do número de blocos de enredo e de escolas de samba 

 

Fonte: Acervo do autor 

Tabela 5.5 – Ex-blocos de enredo nos grupos de escolas de samba – Carnaval 2017 

 N
o
 de agremiações N

o
 de ex-blocos de enredo Percentual  

Grupo Especial 12 0 0% 

Série A 14 3 21,4% 

Série B 13 3 23,1% 

Série C 14 8 57,1% 

Série D 14 7 50,0% 

Série E 15 8 53,3% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Os dados mostram que, das vinte e nove agremiações com esta característica, 

apenas três (Renascer de Jacarepaguá, Alegria da Zona Sul e União do Parque Curicica) 

desfilaram na Marquês de Sapucaí em 2017. Isto é, cerca de 90% destas agremiações 

estão fora da Sapucaí e desfilam na Estrada Intendente Magalhães, no mesmo espaço 

que o Grupo 2 da FBCERJ, já que o Grupo 1 da Federação conseguiu permanecer no 

lugar carnavalesco preparado pela municipalidade na região central da cidade. Além 

disto, o panorama para o acesso à principal pista de desfile está cada vez mais restrito, 

com a ida anual de somente uma agremiação da Série B para a Série A. 

Sobre os locais de desfile, os Quadros 5.2 a 5.7 mostram os locais de desfile, 

corroborando a assertiva relativa ao espraiamento destes cortejos pela cidade, 

configurando novos lugares carnavalescos, e sua posterior redução. Espacialmente, as 

Figuras 5.3 a 5.5 mapeiam estes lugares, mostrando cartograficamente como a 

distribuição dos locais de desfile foi afetada, sendo não somente diminuída como 

concentrada.  

Quadro 5.2 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 1966 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1 Avenida Presidente Vargas Centro 2ª Feira 

Grupo 2 Praça XI Centro 2ª Feira 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 5.3 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 1969 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1 Avenida Presidente Vargas Centro Sábado 

Grupo 2 Avenida Rio Branco Centro Sábado 

Grupo 3 Praça XI Centro Sábado 

Grupo 4 Avenida 28 de Setembro Vila Isabel Sábado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Neste balanço sobre as consequências dos dramas, a visualização deste processo 

em quadros e mapas que ilustram a redução de locais com desfiles em formato de 

parada chama a atenção para um formato de carnaval que está sendo gradativamente 

excluído do imaginário carnavalesco da cidade, além do número de bairros onde existia 

ao menos um bloco de enredo, o qual se reduziu drasticamente (Quadros 5.8 a 5.10) 
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Quadro 5.4 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 1979 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1-A Rua Marquês de Sapucaí Centro Sábado 

Grupo 1-B Avenida Rio Branco Centro Sábado 

Grupo 2-A Avenida Atlântica Ipanema Sábado 

Grupo 2-B Avenida 28 de Setembro Vila Isabel Sábado 

Grupo 3 Avenida Nossa Senhora da Penha Penha Sábado 

Grupo 4 Estrada da Água Grande Vista Alegre 2ª Feira 

Grupo 5 Rua dos Topázios Rocha Miranda 2ª Feira 

Grupo 6 Avenida Nova York Bonsucesso 2ª Feira 

Grupo 7 Estrada da Cacuia Ilha do Governador 2ª Feira 

Grupo 8 Rua Nerval de Gouvêia Quintino Domingo 

Grupo 9 Avenida Cônego de Vasconcelos Bangu Domingo 

Grupo 10 Rua Campo Grande Campo Grande Domingo 

Grupo 11 Rua Felipe Cardoso Santa Cruz Domingo 

Grupo Extra Rua Furquim Werneck Paquetá Domingo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 5.5 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 1990 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1 Avenida Rio Branco Centro Sábado 

Grupo 2 Avenida 28 de Setembro Vila Isabel Sábado 

Grupo 3 Rua Dias da Cruz Méier Sábado 

Grupo 4 Estrada Intendente Magalhães Campinho Sábado 

Grupo 5 Estrada Henrique de Melo Oswaldo Cruz Sábado 

Grupo 6 Avenida Nelson Cardoso Jacarepaguá Sábado 

Grupo 7 Estrada Intendente Magalhães Campinho Domingo 

Grupo 8 Avenida Nelson Cardoso Jacarepaguá Domingo 

Grupo 9 Rua Figueiredo Camargo Padre Miguel 2ª Feira 

G. Acesso Avenida 28 de Setembro Vila Isabel 2ª Feira 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 5.6 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 2000 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1 Avenida Rio Branco Centro Sábado 

Grupo 2 Rua Cardoso de Moraes Bonsucesso Sábado 

Grupo 3 Avenida 28 de Setembro Vila Isabel Sábado 

G. Acesso Avenida 28 de Setembro Vila Isabel Domingo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 5.7 – Divisões hierárquicas dos grupos de blocos de enredo em 2016 

Grupo Local Bairro Dia do desfile 

Grupo 1 Avenida Graça Aranha Centro Sábado 

Grupo 2 Estrada Intendente Magalhães Campinho Sábado 

Grupo 3 Rua Cardoso de Moraes Bonsucesso Sábado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 5.3 – Mapa dos locais de desfiles dos blocos de enredo em 1979 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com o uso do Google Maps 
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Figura 5.4 – Mapa dos locais de desfiles dos blocos de enredo em 1990 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com o uso do Google Maps 
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Figura 5.5 – Mapa dos locais de desfiles dos blocos de enredo em 2016 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com o uso do Google Maps 
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Quadro 5.8 – Locais das sedes dos blocos de enredo em 1979 

Zona Bairro Agremiações 

Central 

(5,3%) 

Paquetá Silêncio do Amor; Unidos de São Roque 

Benfica Veneno da Suburbana 

Estácio Mocidade Unida do Estácio de Sá 

Rio Comprido 
Cometas do Bispo; Embaixadores da Paula Ramos; 

Independentes da Barão 

Santa Teresa Brinca Quem Pode de Santa Teresa 

São Cristóvão Unidos de São Cristóvão 

Sul 

(8,3%) 

Botafogo Canários das Laranjeiras; Império do Botafogo 

Catete Embalo do Catete 

Copacabana 
Unidos do Cantagalo; Unidos da Villa Rica; 

Alegria de Copacabana 

Cosme Velho Mocidade de Guararapes 

Gávea Império da Gávea 

Jardim Botânico Unidos do Jardim Botânico; Força Jovem do Horto 

Laranjeiras Unidos da Pereira da Silva 

Leblon Baba de Quiabo 

Leme Aventureiros do Leme 

Vidigal Acadêmicos do Vidigal 

Norte 

(45,6%) 

Anchieta Diplomatas de Anchieta; Unidos de Anchieta 

Bento Ribeiro 
Caprichosos de Bento Ribeiro; Acadêmico de 

Bento Ribeiro 

Bonsucesso 
Corações Unidos de Bonsucesso; Unidos da Nova 

Brasília; Império de Bonsucesso 

Brás de Pina Amar é Viver; Novo Horizonte 

Cascadura Unidos da Fazenda; Ases de Cascadura 

Colégio Acadêmicos do Colégio 

Cordovil 
Cacareco Unidos do Leblon; Barriga; Batutas de 

Cordovil 

Guadalupe Namorar Eu Sei 

Inhaúma 
Mocidade Independente de Inhaúma; Boêmios de 

Inhaúma 

Irajá 
Gaviões de Brás de Pina; Dragão de Irajá; União 

da Vila; Demorei Mas Cheguei 

Jardim América Xodó das Meninas do Jardim América; Periquito 
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do Jardim América 

Madureira Estrela de Madureira; Arrasta Povo 

Maré Alegria do Parque; Mataram Meu Gato 

Marechal Hermes Vem Como Pode 

Olaria Só Falta Você 

Oswaldo Cruz Rosa de Ouro 

Parada de Lucas 
Quem Fala de Nós, Não Sabe o Que Diz; Imperial 

de Lucas 

Parque Anchieta Acadêmicos do Parque Anchieta 

Parque Columbia Amor à Natureza 

Pavuna Quem Quiser Pode Vir 

Penha 

Rouxinol do Grotão da Penha; Suco de Camarão; 

Colúmbia do Parque Proletário da Penha; Império 

do Gato 

Penha Circular Carinhoso da Penha Circular 

Ramos 
Unidos da Roquete Pinto; Dilema da Vila de 

Ramos 

Ricardo de 

Albuquerque 
Arame de Ricardo; Mocidade Camaré 

Rocha Miranda 
Mocidade Unida do Tinguá; Cascudo de Rocha 

Miranda 

Turiaçu Chamego de Turiaçu 

Vicente de 

Carvalho 
Mocidade de Vicente de Carvalho 

Vigário Geral Carinhoso de Vigário Geral 

Cacuia Os Brasinhas 

Freguesia Boi da Freguesia 

Abolição Turma da Chupeta; Guerreiros do Goró 

Cachambi Unidos do Cabral 

Del Castilho Vê Se Me Entende 

Encantado Bafo do Leão; Mocidade Peteca da Paraná 

Engenho Novo Acadêmicos do Engenho Novo 

Engenho de Dentro Vai se Quiser; Xuxu; Garrafal; 

Méier Mocidade da Camarista Méier 

Lins de 

Vasconcelos 
Mocidade do Lins; Bem Amado 

Pilares Difícil é o Nome; Gavião de Pilares; Sentinela de 
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Pilares 

Rocha Paz e Amor 

Todos os Santos Unidos da São Braz 

Andaraí 
Flor da Mina do Andaraí; Boêmios do Andaraí; Os 

Liberais do Andaraí 

Grajaú Mocidade do Grajaú 

Tijuca Cara de Boi 

Oeste 

(21,9%) 

Bangu Passa a Régua de Bangu 

Campo Grande 

Estrela do Bairro Magali; Solta o Bicho; Unidos da 

Vila Jardim; União da Ponte; Mocidade de Santa 

Margarida; Unidos do Bairro Central; Teimosos da 

Vila; Flor do Bairro 

Inhoaíba Samba Como Pode 

Magalhães Bastos Amizade da Água Branca; Boca na Garrafa 

Paciência 
Maravilha de Paciência; Explosão da Vila Alzira; 

Balanço do Jardim Palmares 

Padre Miguel 

Boêmios da Vila Aliança; Alegria de Padre 

Miguel; Durinhos de Padre Miguel; União da Vila 

Realengo; Vem Manso 

Pedra de Guaratiba 
Solidão de Cabuís; Unidos da Venda Grande; 

Unidos do Catruz 

Realengo Hora Certa; Surpresa de Realengo 

Santa Cruz Coroado de Santa Cruz; Unidos de Antares 

Senador Camará Mamãe Não Deixa; Dragões de Camará 

Vila Kennedy Unidos da Vila Kennedy 

Cidade de Deus Coroado de Jacarepaguá 

Jacarepaguá Estrela de Jacarepaguá; Depois Te Explico 

Pechincha Mocidade do Pau-Ferro 

Tanque Bafo do Bode 

Taquara Custou Mas Saiu; Engrossa 

Outros 

municípios 

(18,9%) 

Duque de Caxias 

Unidos do Gramacho; Sai Como Pode; Unidos do 

Parque Felicidade; da Mocidade; Unidos da 

Laureano; China; Império do Gramacho; Três 

Unidos do Lote XV; Lambe Copo; Portelinha; 

Unidos da Fronteira 

Magé Bole Bole 

Nilópolis 
Deixa Comigo; Baixada do Sapo; Fusão de 

Nilópolis; Dragões de Nilópolis 
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Nova Iguaçu 

Leão de Iguaçu; Unidos de Édson Passos; Roda 

Quem Pode; Anjos da Guarda; Bafo do Cabrito; 

Sangue Jovem; Passo do Ganso 

São João de Meriti 

Mocidade de São Mateus; Inocentes da Guarani; 

Coração de Éden; Arrastão de São João; Flor da 

Vila Norma; Nosso Sonho; Gavião da Baixada; 

Independente; Unidos da Galeria 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 5.9 – Locais das sedes dos blocos de enredo em 1990 

Zona Bairro Agremiações 

Central 

 (4,4%) 

Rio Comprido 
Cometas do Bispo; Alegria das Crianças; 

Embaixadores da Paula Ramos 

São Cristóvão Unidos de São Cristóvão 

Sul 

(8,8%) 

Catete Embalo do Catete 

Copacabana Unidos do Cantagalo; Unidos da Villa Rica 

Cosme Velho Mocidade de Guararapes 

Jardim Botânico Força Jovem do Horto 

Laranjeiras Unidos da Pereira da Silva 

Leblon Unidos do Leblon 

Leme Aventureiros do Leme 

Norte 

(37,3%) 

Anchieta Azul e Branco 

Bento Ribeiro Caprichosos de Bento Ribeiro 

Bonsucesso 
Paraíso da Alvorada; Corações Unidos de 

Bonsucesso 

Brás de Pina Novo Horizonte 

Coelho Neto Mimo de Acari 

Cordovil Barriga 

Guadalupe Namorar Eu Sei 

Honório Gurgel União da Comunidade de Honório Gurgel 

Inhaúma Mocidade Independente de Inhaúma 

Irajá Dragão de Irajá; União da Vila 

Madureira Estrela de Madureira 

Maré Mataram Meu Gato 

Oswaldo Cruz Rosa de Ouro 

Parada de Lucas Imperial de Lucas 
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Penha Acadêmicos da Penha 

Ricardo de 

Albuquerque 
Arame de Ricardo; Mocidade Camaré 

Vicente de 

Carvalho 
Acadêmicos do Juramneto 

Cocotá Balanço do Cocotá 

Abolição Acadêmicos da Abolição 

Cachambi Unidos do Cabral 

Encantado Bafo do Leão; Mocidade Peteca da Paraná 

Engenho de Dentro Xuxu; Garrafal 

Méier Pomba Rolou 

Lins de 

Vasconcelos 
Mocidade do Lins 

Piedade Infantes da Piedade 

Pilares Embalo do Morro do Urubu 

Todos os Santos Unidos da São Braz 

Alto da Boa Vista Unidos da Curtição 

Andaraí Flor da Mina do Andaraí 

Oeste 

(24,2%) 

Bangu Passa a Régua de Bangu 

Campo Grande Solta o Bicho; Mocidade de Santa Margarida 

Inhoaíba Samba Como Pode 

Magalhães Bastos Amizade da Água Branca; Boca na Garrafa 

Paciência Unidos de Urucânica 

Padre Miguel Boêmios da Vila Aliança 

Guaratiba União da Ilha de Guaratiba 

Realengo Surpresa de Realengo; Acadêmicos de Realengo 

Santa Cruz Coroado de Santa Cruz; Unidos de Antares 

Senador Camará Dragão de Camará 

Senador 

Vasconcelos 
Mocidade Unida de Vasconcelos 

Anil Unidos do Anil 

Cidade de Deus Coroado de Jacarepaguá; Luar de Prata 

Pechincha Gaviões de Jacarepaguá 

Praça Seca Suspiro do Bairro da Praça Seca 

Tanque Bafo do Bode 



 
 

233 
 

Taquara Custou Mas Saiu 

Outros 

municípios 

(25,3 %) 

Duque de Caxias 

Sai Como Pode; Tubarão; Unidos do Parque 

Felicidade; Inocentes do Jardim Metrópoles; Pavão 

da Vila Rosário; Império da Leopoldina; Unidos da 

Laureano; China; Império do Gramacho; Três 

Unidos do Lote XV; Unidos da Fronteira 

Nilópolis Cem de Nilópolis; Dragão de Nilópolis 

Nova Iguaçu 
Unidos de São Nicolau; Imperatriz Iguaçuana; 

Unidos de Édson Passos; Roda Quem Pode 

São João de Meriti 

Mocidade de São Mateus; Coração de Éden; 

Unidos do Vilar dos Telles; Arrastão de São João; 

Flor da Vila Tiradentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 5.10 – Locais das sedes dos blocos de enredo em 2016 

Zona Bairro Agremiações 

Central 

(5,2%) 
Catumbi Mocidade Unida da Mineira 

Sul 

(10,4%) 

Catete Canários das Laranjeiras 

Vidigal Acadêmicos do Vidigal 

Norte 

(31,6%) 

Brás de Pina  Novo Horizonte 

Cordovil Barriga 

Penha Vai Barrar? Nunca! 

Alto da Boa Vista Unidos do Alto da Boa Vista 

Tijuca Cometas do Bispo; Raízes da Tijuca 

Oeste 

(21,1%) 

Bangu Grilo de Bangu 

Campo Grande União da Ponte 

Paciência Mocidade Unida de Manguariba 

Recreio dos 

Bandeirantes  
Oba-Oba do Recreio 

Outros 

Municípios 

(31,6%) 

Duque de Caxias 

Flor da Primavera; Império do Gramacho; China; 

Unidos da Laureano; Esperança de Nova 

Campinas 

Mesquita Tradição Barreirense de Mesquita 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, neste balanço, a Tabela 5.6 mostra a distribuição dos blocos de enredo 

ao longo do tempo, indicando o crescimento da participação dos municípios da região 
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metropolitana através da permanência de determinados blocos de enredo, a diminuição 

na Zona Norte, um pequeno crescimento na Zona Sul
121

 e a estabilização nas Zonas 

Central e Oeste, caracterizando assim uma manifestação preponderantemente oriunda 

das camadas periféricas urbanas, independente dos dramas sociais abordados. 

Tabela 5.6 – Percentual de blocos de enredo por região 

 Central Sul Norte Oeste Outros Municípios 

1979 5,3% 8,3% 45,6% 21,9% 18,9% 

1990 4,4% 8,8% 37,3% 24,2% 25,3% 

2016 5,2% 10,4% 31,5% 21,1% 31,6 % 

Fonte: Elaborada pelo autor 

                                                           
121

 Este crescimento foi fruto do retorno compulsório do Canários das Laranjeiras e do retomada das 

atividades do Acadêmcos do Vidigal em 2015, após sua paralização depois da greve de 1988. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciando esta última parte do trabalho e recapitulando os processos de 

construção identitária e sócio-organizacional dos blocos de enredo e da estratégia de sua 

entidade gestora, a FBCERJ, em se estabelecer no campo do carnaval carioca, constata-

se a tese de que os blocos de enredo possuem dinâmicas próprias de sociabilidade no 

interior das agremiações e com relação aos agentes externos, além das questões 

inerentes à organização, preparação e execução dos desfiles. Desta forma, não há como 

entender os blocos de enredo como etapa de passagem para que agremiações 

carnavalescas tornem-se escolas de samba. Estas mesmas dinâmicas possibilitam 

afirmar que, com relação aos blocos de rua, os blocos de enredo não são meros 

desviantes de uma tradição comumente associada aos ―blocos‖ (hoje associados 

praticamente de forma exclusiva aos blocos de rua). 

Ao longo deste trabalho, verificou-se que, através de construções identitárias 

particulares e de uma estrutura organizacional em que elementos do mundo das pessoas, 

expressão cunhada por Roberto DaMatta, imbricam-se com as estruturas 

organizacionais dos blocos de enredo, estas agremiações ocupam um lugar de 

liminaridade no campo do carnaval carioca, tendo como polos as escolas de samba e os 

blocos de rua. 

Com relação ao plano político e suas gramáticas, ao longo deste trabalho, 

constatou-se o impacto das crises de representatividade na perda de capital simbólico 

dos blocos de enredo no carnaval carioca. Apesar disto, estas agremiações ―teimam‖ em 

existir e, quando possível, afirmando ―estamos aqui‖. 

A consequência fundamental desta perda nos dramas analisados foi a diminuição 

das localidades onde se tinha, ao menos, um bloco de enredo. A existência deste tipo de 

agremiação engendra uma rede de sociabilidade, além de ser um lugar de construção 

identitária de uma comunidade, dado o restrito caráter local de um bloco de enredo. 

Além da diminuição do próprio número de blocos de enredo, houve a redução do 

número dos bairros e municípios da região metropolitana com este tipo de organização, 

pois não houve uma transferência automática deste tipo de organização nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, bairros como Benfica, Santa Teresa, São 

Cristóvão, Catete, Jardim Botânico, Anchieta, Cascadura, Penha, Irajá, Encantado, 



 
 

236 
 

Paciência, Pedra de Guaratiba deixaram de ter um bloco de enredo e não possuem em 

seu território uma escola de samba. 

Sobre as disputas no campo do carnaval pela constituição de um lugar próprio, 

grandes blocos de enredo transformaram-se em pequenas escolas de samba, com cada 

vez menos oportunidades de reverter tal quadro. A dinâmica empregada pelas escolas de 

samba da Série A, com o apoio de sua entidade gestora, a LIERJ, tende a tornar mais 

restrito o acesso à Sapucaí através do ingresso ao segundo grupo da hierarquia 

competitiva, o que dificulta ainda mais a entrada e a permanência de uma agremiação da 

Série B à Série A. Isto se dá através de processos como o estabelecimento de um 

regulamento que permite somente o acesso e o rebaixamento de uma escola de samba 

por ano e da adoção de padrões estéticos com custos proporcionais àqueles empregados 

pelas escolas de samba do Grupo Especial, gerido pela LIESA. 

Com relação os discursos alusivos à retomada ou renascimento do carnaval de 

rua pelos blocos de rua, os dados expostos ao longo deste trabalho refutam em parte esta 

assertiva. Os blocos filiados à FBCERJ sempre estiveram presentes na rua. Por 

exemplo, em 1987, ano compreendido pelos pesquisadores dos atuais blocos de rua 

como pertencente ao período temporal de início da retomada ou renascimento do 

carnaval de rua (estabelecido por eles a partir da segunda metade década de 1980), 

verifica-se que 149 blocos de enredo e 50 blocos de empolgação filiados a FBCERJ 

desfilaram em pistas espalhadas na cidade pelos bairros das Zonas Norte, Oeste e 

Leopoldina da cidade. Cabe ressaltar que, neste ano, os concursos de banho de mar à 

fantasia já tinham sido cancelados pela RIOTUR, retirando desta forma do programa 

carnavalesco municipal as praias da orla da Zona Sul que recebiam estas 

agremiações
122

. Os dados quantitativos dos blocos filiados à FBCERJ ao longo dos anos 

desde sua fundação mostram como os desfiles de suas filiadas penetraram na cidade do 

Rio de Janeiro e se espraiaram com maior ou menor grau pela malha urbana. 

Relativizando o rótulo de serem identificados como simulacros de escola de 

samba, os blocos de enredo se mostraram ao longo da pesquisa como agremiações que 

perderam enormemente a capacidade de acumular capital econômico, mas que são 

dotadas de capital social, cultural e simbólico sem os quais o exercício de configurar o 

campo do carnaval torna-se débil, caso não os considere.  

                                                           
122

 Neste levantamento, não foram incluídos os blocos de rua, que sempre desfilaram, principalmente nas 

zonas suburbanas da cidade. 
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Por outro lado, também rejeitam o fato de serem aproximados dos blocos de rua 

por terem em seu cerne o objetivo que os demais blocos do campo do carnaval carioca 

não possuem, isto é, desfilarem em formato de parada e participarem de uma 

competição. Assim como nas escolas de samba, a competição é desejada e estabelecida 

pelos blocos de enredo, porém com elementos que os diferenciam das primeiras e 

reforçam o lugar da liminaridade. Se por um lado, o nome ―bloco‖ atribui aos blocos de 

enredo uma maior liberdade em relação ao habitus do campo do carnaval carioca, por 

outro lado, esta liberdade rebate nas considerações do carnaval como rito de inversão 

limitado a um princípio estruturante que os organiza para brincar e restabelece a ordem 

após o período festivo. Para um dos entrevistados na FBCERJ, a análise deveria ser no 

sentido contrário. Segundo ele, ‗o bloco de enredo é o caminho para escola de samba. 

Mas, nem todas. Eles é que é bloco, no nosso parecer.‘  

Por fim, os dramas sociais apresentados mostraram a redução do investimento 

público no carnaval dos blocos de enredo, salvo raros momentos em que a Federação 

conseguia mobilizar seu capital social para obter pontuais majorações da subvenção. 

Este debate acima hoje recebe novos contornos quando o atual grupo político 

que comanda a prefeitura do Rio de Janeiro reduz o aporte financeiro próprio, além de 

aumentar a captação de verba via leis de incentivo à cultura e recomendar o mesmo 

procedimento às agremiações. Um ponto a ser considerado é a desproporcionalidade de 

acesso a este tipo de incentivo, considerando as escolas de samba que desfilam no 

Sambódromo de um lado e no outro as escolas de samba que se apresentam na Estrada 

Intendente Magalhães e os blocos de enredo.  

 Por último, fica o questionamento sobre até que ponto a subvenção aos blocos de 

enredo é um investimento em turismo ou cultura e lazer para camadas periféricas da 

cidade? Além dos desfiles, no caso dos blocos filiados à FBCERJ, ocorriam eventos 

como os concursos de compositores, ritmistas, bateria mirim, passistas adultos e mirins, 

mestre-sala e porta-estandarte mirim, além de atividades recreativas como festas de 

entrega de prêmios, concursos de Rainha da Primavera e Rainha do Carnaval e 

campeonatos esportivos, tendo a participação das comunidades destes blocos de enredo 

nestes eventos. A base da FBCERJ são os blocos de enredo, os quais sempre foram 

compostos por comunidades suburbanas e faveladas, os quais resistem na permanência 

no campo do carnaval carioca. 
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 ANEXO I – CLASSIFICAÇÕES E ENREDOS DAS AGREMIAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs 1: A coluna denominada ―Grupo‖ refere-se à divisão hierárquica onde a agremiação 

encontrava-se alocada. Como as denominações destes grupos alteraram-se ao longo do 

tempo, optou-se por colocar em parêntesis a classificação neutra, conforme modelo 

proposto por Barbieri (2009a), sendo o número 1 destinado à principal divisão 

hierárquica das agremiações.  

Obs 2: Há casos nos grupos organizados pela FBCERJ em que uma agremiação, de um 

carnaval para outro, ascendia duas divisões hierárquicas. A consulta às matérias 

jornalísticas permitiu constatar que esta prática era prevista no regulamento que regia os 

desfiles desta entidade gestora. 

Obs 3: Nas escolas de samba, para o presente estudo, há uma questão de esclarecimento. 

Com a criação da LIERJ, para o carnaval de 2013, os Grupos de Acesso A e B foram 

unificados e denominou-se como Série A. Com isso, os antigos Grupos de Acesso C, D 

e E, organizados pela AESCRJ, passaram a ser denominados Séries B, C e D, tendo a 

Série E retornado na condição de grupo de avaliação para o carnaval de 2015. 
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G.R.B.C. do Barriga 

Ano Grupo Class. Enredo 

1966 1 6º Rio dos Vice-reis 

1967 2 1º Rapsódia Infantil 

1968 SR SR Pequena rapsódia de brasilidades 

1969 1 11º História de Copacabana 

1970 2 3º O triste lírio cobiçado 

1971 SR SR Sua excelência, o carnaval 

1972 1 11º Bahia Exportação 

1973 2 6º Sambatuque 

1974 2 2º Festa para uma Rainha Negra 

1975 1 10º O talismã sagrado 

1976 SR SR Francisco, o Rei Miráclio 

1977 2 18º O Nascimento da Noite 

1978 3 10º Água de Menino 

1979 3 (6) 6º Saudades da Infância 

1980 2-B (4) 10º Da Senzala à Liberdade 

1981 3-A (5) 9º Iracema, o Amor dos Tabajaras 

1982 3-A (5) 9º Portela, Sua Vida e Suas Glórias 

1983 3-A (5) 12º Daqui prá lá, pau e pedra 

1984 3-B (6) 2º Vale à Pena Conhecer o Rio! 

1985 3-A (5) 1º As Três Iabás do Alafim 

1986 2-A (3) 12º Montou muído do Kitôko (Negro sensacional) 

1987 2-B (4) 12º Albino Pinheiro, o festeiro 

1988 Greve Greve --- 
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1989 5 6º Mãe África 

1990 5 7º O domador 

1991 6 1º Tropicália baiana 

1992 3 4º Rapsódia Nordestina 

1993 2 1º Viva Zumbi! 

1994 1 5º Fantasia infantil 

1995 1 9º O quê, que a Bahia tem? 

1996 1 7º A terra do sol 

1997 1 6º Sinfonia amazôniza 

1998 1 3º Da senzala aos dias atuais 

1999 1 4º Céu, terra e mar 

2000 1 6º Benedita da Silva, a cinderela do Rio 

2001 1 9º Novo ano, novo século, novo milênio uma nova era 

2002 1 1º Amazônia, o paraíso da juventude 

2003 1 1º Carybé, sob os olhos do rei 

2004 1 1º Qual o seu desejo? 

2005 1 4º Água, o tesouro do futuro 

2006 1 3º A festa é nossa e o presente é você 

2007 1 5º Ópera negra Linda de Oxum 

2008 1 6º A luz do poeta - Candeia 

2009 1 8º A Minha Identidade 

2010 1 4º De Barriga Cheia 

2011 1 8º Eu sou da noite não posso negar 

2012 2 7º Viva e Deixe me Viver 

2013 3 1º O poder das Mãos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeia
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2014 2 5º O Mundo em papel 

2015 2 1º Águas de Oxalá 

2016 1 2º O Redescobrimento do Brasil 

2017 1 1º Oh! Que saudade do meu tempo de guri 

 

Obs: SR Registro não encontrado em qualquer das fontes consultadas. 
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G.R.B.C. Cometas do Bispo 

Ano Grupo Class. Enredo 

1966 1 9º  Conjuração Mineira 

1967 2 2º  As Maravilhas Musicais de Lamartine Babo 

1968 SR SR Imaginações de Mário Filho 

1969 1 10º  A Grande Viagem de Debret 

1970 2 6º  Santos Dumont 

1971 SR SR Salve a Bahia 

1972 2 5º  História da Independência 

1973 3 6º  A Arte Pré-Cabralina de Marajó 

1974 2 13º  Rio, Carnaval de Ontem e Hoje 

1975 2 10º  Estácio de Sá: Berço do Samba 

1976 SR SR SR 

1977 3 6º  Vagas-Lumes do Abaré Bebê 

1978 2 1º  Primaveras de Casimiro de Abreu 

1979 1-A (1) 10º  Jardim da Vida 

1980 1-A (1) 13º  O Caçador de Esmeraldas 

1981 1-B (2) 13º  Bahia 

1982 2-A (3) 5º  Raízes do Samba 

1983 2-A (3) 11º SR 

1984 2-B (4) 3º  SR 

1985 2-A (3) 12º SR 

1986 2-B (4) 9º SR 

1987 2-B (4) 9º Carnaval no Reino da Bicharada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu
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1988 Greve Greve SR 

1989 ND ND ND 

1990 4 1º  Maria Helena: A Rainha das Portas-Bandeiras 

1991 2 1º  Chico Mendes: Em Defesa da Vida 

1992 1 6º  SR 

1993 SR SR SR 

1994 2 3º  SR 

1995 1 3º  Uma Rosa Chamada Magalhães 

1996 ND ND ND 

1997 2 7º  SR 

1998 3 7º  SR 

1999 3 8º  SR 

2000 Avalia. 1º  SR 

2001 2 4º  SR 

2002 2 1º  O Último dos Malandros 

2003 1 4º  São Cristóvão: Tradição e História 

2004 1 6º  SR 

2005 1 5º  SR 

2006 1 10º  Em busca da sorte... Quem não arrisca, não petisca 

2007 2 Desc.  Xangô, Cometas do Bispo faz uma homenagem a esse orixá 

2008 3 6º  As Primaveras de Casimiro de Abreu 

2009 3 7º  Os verdadeiros donos da terra chamada Brasil 

2010 3 5º  Viagens extraordinárias através da leitura 

2011 

3 3º  Alegria, Alegria, O circo chegou, Sou Cometas do Bispo, 

Sim senhor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casimiro_de_Abreu
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2012 3 Desc. Baila Comigo 

2013 4 Desc.  Oba! Chegou o carnaval 

2014 4 2º  Castro Alves, o Alvorecer da Liberdade! 

2015 3 6º  Ousar, Querer e Poder. Vamos vencer! 

2016 3 1º  Em Terra de Careca, Quem Tem Cabelo É Rei 

2017 2 5º  Rubem Confete: A voz do Samba 

 

Obs: SR Registro não encontrado em qualquer das fontes consultadas. 

Obs: Desc. Desclassificado. 

Obs: ND Não desfilou. 
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G.R.B.C. Flor da Primavera 

Ano Grupo Class. Enredo 

2000 Avalia. 2º  Quando dois bravos se encontram 

2001 3 2º  SR 

2002 2 2º  Quatro emoções diferentes 

2003 1 6º  Dona Zica: Flor da Mangueira 

2004 1 5º  Rubem Confete 

2005 1 7º  Caxias: Cidade Luz 

2006 1 5º Nunca desisto. Sou 100% negro. Sou brasileiro. 

2007 1 9º A lenda dos 5 lagos encantados, a cidade perdida de Maruí 

2008 2 2º O Sonho de um novo amanhecer 

2009 1 7º As maravilhas do meu mundo 

2010 1 5º Bruxaria - Idade Média - Idade das Trevas 

2011 1 3º Prazer 

2012 1 5º Quem tem dinheiro pode, quem não tem se Sacode! 

Dinheiro, um mundo de poder. 

2013 1 5º Feche os olhos e imagine... O irreal está dentro de você! 

2014 1 2º Do Azul da nossa Bandeira ao Azul do Rio Nilo. Uma 

Viagem ao Egito Antigo 

2015 1 1º Solano Trindade, eterno poeta 

2016 1 5º Égbè Omnira: um grito de liberdade 

2017 1 2º Escola Mate com Angu 

 

Obs: SR Registro não encontrado em qualquer das fontes consultadas. 
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G.R.B.C. Oba-Oba do Recreio 

Ano Grupo Class. Enredo 

2011 3 5º  Oba-Oba!!! Sargentelli chegou com o seu ziriguidum 

2012 3 3º  JCN, de Ubá ao Mundo do Samba 

2013 3 2º  Tudo começou aqui, Tia Ciata 

2014 3 2º  Êta Cafezinho bom 

2015 

2 2º  No Oba-Oba do Recreio, a Saga é dos Ciganos, venha 

prever sua sorte 

2016 

1 6º  Nas páginas da história, os tambores do Oba-Oba ecoam a 

liberdade para a africanidade no Brasil 

2017 

1 10º  Alô Brasil, se todos dessem as mãos, seria um dos senhores 

do amanhã! 
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G.R.E.S. Arame de Ricardo 

Ano Grupo Class. Enredo 

1977 8 2º  O Guarani: sinfonia imortal 

1978 6 2º  O Brasil de parabéns com a paz 

1979 3 (5) 1º  SR 

1980 2-B (4) 3º  Amazonas, o pulmão do mundo 

1981 2-A (3) 5º  SR 

1982 2-A (3) 10º  SR 

1983 2-B (4) 5º  SR 

1984 2-B (4) 7º  SR 

1985 2-B (4) 9º  SR 

1986 2-B (4) 4º  Ataulfo Alves: não é acadêmico, mas é imortal 

1987 2-A (3) 8º  Reminiscências carnavalescas 

1988 Greve Greve --- 

1989 3 Desc. Quem sou eu? 

1990 4 3º  SR 

1991 3 3º  SR 

1992 2 6º  Um sonho encantado de paz 

1993 SR SR Dominguinhos, a estrela do Estácio 

1994 2 6º  Que rei sou eu? 

1995 1 10º  Sonhos dourados 

1996 D (5) 4º  Lecy, grito de uma raça 

1997 D (5) 7º  A musa negra do carnaval 

1998 D (5) 10º O despertar do Candomblé 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lecy_Brand%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
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1999 D (5) 9º Danças das Três Raças 

2000 D (5) 12º Parabéns pra você 

2001 E (6) 3º  Fernando Moreno, sem medo de ser feliz 

2002 E (6) 3º  E o bicho virou homem 

2003 E (6) 5º  Se o luxo é o lixo, para quê o Arame quer luxo? 

2004 
E (6) 5º  

Laffond, sua vida, suas glórias. Hoje, o Arame conta sua 

história 

2005 E (6) 2º  O Arame arma a lona da alegria 

2006 D (5) 3º  O esplendor das maravilhas, Brasil, de tudo dá 

2007 D (5) 3º  O esplendor das maravilhas, Brasil, de tudo dá 

2008 D (5) 10º  Pique Novo nos braços do povo 

2009 RJ-3 (5) 14º Imperador Sal, Tempera e salva nossas vidas 

2010 RJ-4 (6) 7º  Orgulho de ser afro-brasileiro 

2011 E (6) 6º  O Arame é fogo 

2012 E (6) 5º  Com prazer... Hiram Araújo! 

2013 D (5) 3º  Do meu Nordeste ao seu Agreste, hoje sou cabra da peste 

2014 C (4) 2º  Let's go Arame! Uma viagem pelos anos 80 

2015 B (3) 8º  Tá de brincadeira? 

2016 B (3) 5º No sassarico das vedetes, do brotinho e da madame - 

Sassaricando no meu Rio, levo a vida no Arame! 

2017 B (3) 4º Ora, pois… Hoje o banquete é real 

 

Obs: Entre 1977 e 1995, desfilou como bloco de enredo. A partir de 1996, apresenta-se 

como escola de samba. 

Obs: SR Registro não encontrado em qualquer das fontes consultadas. 

Obs: Desc. Desclassificado. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Laffond
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiram_Ara%C3%BAjo
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G.R.E.S. Boca de Siri 

Ano Grupo Class. Enredo 

2003 Avalia. 3º  Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, doce fonte de viver 

2004 3 1º Das Festas Tradicionais do Brasil, a Explosão do 

Carnaval 

2005 2 3º  Elymar Santos - Show e paixão, 20 anos de Canecão 

2006 2 1º  Canto a Dicró, Sua praia é Ramos 

2007 1 1º  
Amazônia - Verde que te quero verde, Verde que te 

quero ver-te 

2008 1 1º  Zumbi dos Palmares, O líder negro de todas as raças 

2009 1 1º  Luiz Gonzaga do Povo 

2010 1 1º  Jorge Guerreiro 

2011 1 1º  Doce infância 

2012 E (6) 1º  Personalidade mulher 

2013 C (4) 6º Brasil Território Xingu 

2014 C(4) 9º Tem futebol no país do Carnaval! 

2015 C (4) 8º Da praia de Maria Angu ao Piscinão de Ramos! 

2016 
C (4) 5º Do reino das Yabás... As Candaces e a riqueza cultural do 

Brasil! 

2017 C (4) 5º Brincar Carnaval É... 

 

Obs: Entre 2003 e 2011, desfilou como bloco de enredo. A partir de 2012, apresenta-se 

como escola de samba. 
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G.R.E.S. Embalo Carioca 

Ano Grupo Class. Enredo 

2016 E (6) 5º  Sandra de Sá... Retratos e Canções 

2017 E (6) 10º  Império Serrano - 70 anos de glórias 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_de_S%C3%A1
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G.R.E.S. Feitiço do Rio 

Ano Grupo Class. Enredo 

2017 E (6) 7º  É um barato o feitiço do Chacrinha 
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C.C. Canários das Laranjeiras 

Ano Grupo Class. Enredo 

1966 2 3º  Castro Alves 

1967 1 1º  Ouros do Brasil 

1968 1 1º  Rebouças, o mulato símbolo 

1969 1 1º  Origens e glórias dos blocos 

1970 1 1º  Ganga-Zumba 

1971 1 2º  Barroco, barroco 

1972 1 3º As aventuras do chalaça 

1973 1 6º O negro na história do Brasil 

1974 1 2º É tempo de obrigação 

1975 1 1º Lenda de Acaiaca 

1976 1 1º Templo de tradições e fé 

1977 1 1º  Lupicínio Rodrigues, samba-canção 

1978 1 3º Sua excelência, o mestre samba 

1979 1-A (1) 6º Nair de Teffé 

1980 1-A (1) 1º Tróia negra 

1981 1-A (1) 3º Canto às Laranjeiras 

1982 1-A (1) 1º Sua alteza, o Príncipe Obá 

1983 1-A (1) 6º Abracadabra – superstições e amuletos 

1984 1-A (1) 1º Canariando 

1985 1-A (1) 3º Boemia 

1986 1-A (1) 3º Água de meninos 

1987 1-A (1) 3º  Axuí 

1988 Greve Greve --- 
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1989 Avalia. 5º  Mestre Arlindo 

1990 4 4º  Máscaras 

1991 4 1º  Lugar de mulher é na história 

1992 B (3) 4º  Mãe África 

1993 B (3) 2º  Caleidoscópio 

1994 A (2) 11º  Quem é bom já nasce feito 

1995 A (2) 19º  Seu condutor, din don, seu condutor 

1996 B (3) 5º  Aruanda, um sonho de Zumbi 

1997 B (3) 7º  Do mundo da emoção à nova era da comunicação 

1998 B (3) 8º  Livre como passarinho 

1999 B (3) 12º  Bar Luiz, 112 de boemia 

2000 C (4) 6º  Canários em louvação 

2001 C (4) 4º  O rei da alegria 

2002 C (4) 8º  Fantasia 

2003 C (4) 7º  A criação da luz nas noites carajás 

2004 C (4) 5º  Bahia com H 

2005 C (4) 9º O Brasil põe a mesa: é o banquete do povo para acabar com 

a fome e diminuir a tristeza 

2006 C (4) 14º Bahia de Caribé 

2007 D (5) 13º www.canariosdaslaranjeiras.com.br  

2008 E (6) 8º O negro na história do Brasil 

2009 Susp. Susp. ---- 

2010 RJ-4 (6) 6º Bahia, templo de tradições e de fé 

2011 E (6) 8º  Lugar de mulher é na história 

2012 E (6) 12º Sou da terra, sou do reino, sou Canários das Laranjeiras 

http://www.canariosdaslaranjeiras.com.br/
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2013 1 7º Canarioca 

2014 2 8º Nossa terra, nossa gente 

2015 3 3º A forja de Ogum 

2016 2 2º  E o meu Brasil tem chica chica bom! 

2017 2 2º  Era uma vez... o "Canários das Laranjeiras" vai contar para 

vocês 

 

Obs: Entre 1966 e 1987, desfilou como bloco de enredo. De 1988 a 2012, apresentou-se 

como escola de samba. Desde 2013, desfila como bloco de enredo. 

Obs: Susp. Suspensa de desfilar. 
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G.R.E.S. Unidos do Cabral 

Ano Grupo Class. Enredo 

1966 2 7º  Carnaval sempre carnaval 

1967 3 1º  Exaltação à imprensa 

1968 2 1º  Paulistas e emboabas 

1969 1 7º  As sete portas da Bahia 

1970 1 5º  Carnaval ano 2000 

1971 1 10º  Três fontes da riqueza 

1972 1 8º  Um povo que se levanta 

1973 1 7º  Tróia negra 

1974 1 6º  A rainha quiximbi 

1975 1 8º  Brasil: cultura e progresso 

1976 1 4º  Bahia branca de menininha 

1977 1 5º Assim era a Atlàntida 

1978 1 4º Show fantástico 

1979 1-A (1) 5º  Embaixadores de Dagomé 

1980 1-A (1) 10º  Alucinações de um carnavalesco no reino de Neturno 

1981 1-B (2) 2º Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora (Nelson 

Cavaquinho) 

1982 1-A (1) 3º Noite de gala 

1983 1-A (1) 5º  De geração à geração 

1984 1-A (1) 10º  O carnaval dos carnavais 

1985 1-A (1) 7º  Amazônia e a revolta do Xingu 

1986 1-A (1) 12º  Sonho sonhado de um Brasil dourado 

1987 1-B (2) 2º Salgueiro: nem melhor, nem pior, apenas diferente 
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1988 Greve Greve --- 

1989 1 3º  A festa da Xuxa 

1990 1 7º  A fantástica Elba Ramalho 

1991 1 6º  Jorge Benjor: o batuqueiro da alegria 

1992 ND ND ND 

1993 ND ND ND 

1994 ND ND ND 

1995 2 7º  (Sem Enredo) 

1996 ND ND ND 

1997 ND ND ND 

1998 Avalia. - A visita do samba a pérola do Oriente: Hong Kong 

1999 E (6) 3º Diana: a princesa que encantou o mundo 

2000 D (5) 7º A estrela Elke brilha na folia de momo 

2001 D (5) 6º Zeca Pagodinho e seu moleque 

2002 D (5) 5º Palácio Tiradentes, 75 Anos de História do Parlamento 

Brasileiro 

2003 D (5) 3º Unidos do Cabral e Salgueiro: Um centenário de samba e 

alegria 

2004 D (5) 2º Tributo a Neguinho da Beija-Flor - 25 anos de fé e raiz 

2005 C (4) 5º Amir Haddad, da Lapa ao Cabral… carnavalizando o teatro, 

teatralizando o carnaval 

2006 C (4) 4º De berço humilde aos braços do povo, Benedita da Silva, a 

história de uma vida 

2007 C (4) 7º Tereza Santos, quizomba, consciência e liberdade 

2008 C (4) 8º República de Angola, seu povo, seus costumes e suas 

tradições 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elke_Maravilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeca_Pagodinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%AAmicos_do_Salgueiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neguinho_da_Beija-Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amir_Haddad
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benedita_da_Silva
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2009 RJ-2 (4) 13º É o fim da picada, Uma questão nacional 

2010 RJ-3 (5) 15º Eu quero é botar meu bloco na rua... 

2011 E (6) 3º Cabral - 58 Anos de Praia 

2012 E (6) 7º Não há luar como este do Sertão 

2013 1 9º Devo, não nego... Pago após o carnaval! 

2014 2 7º Na terra de Cabral, o que vale é o Real! 

2015 E (6) 7º O grande vencedor se ergue além da dor... 

2016 E (6) 7º Vento que venta cá, venta lá 

2017 E (6) 13º Somos todos Aparecida... Simbologia, devoção e fé 

 

Obs: Entre 1966 e 1991, desfilou como bloco de enredo. Não se apresentou de 1992 a 

1994. Em 1995, desfilou como bloco de empolgação. Em 1996 e 1997, não se 

apresentou. De 1998 a 2012, desfilou como escola de samba. Em 2013 e 2014, 

apresentou-se como bloco de enredo. Desde 2015, desfila como escola de samba. 

Obs: ND Não desfilou. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vento

