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Carnavália 

 

 

Vem pra minha ala que hoje a nossa escola 

Vai desfilar 

Vem fazer história que hoje é dia de glória 

Neste lugar 

Vem comemorar, escandalizar ninguém 

Vem me namorar vou te namorar também 

Vamos pra avenida, desfilar a vida, carnavalizar 

 

Na Portela tem, Mocidade, Imperatriz 

 No Império tem, uma Vila tão feliz 

Beija-flor, meu bem, a porta-bandeira 

Na Mangueira tem morena da Tradição... 

 

Tribalistas 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho insere-se no universo mais amplo das festas populares urbanas. Delimito 

meu campo de pesquisa ao estudo das "tias" baianas das escolas de samba na cidade do Rio de 

Janeiro entre os anos de 2012 a 2015. A importância das baianas e seu valor ritual são 

expressos pela obrigatoriedade de sua presença nos desfiles das escolas de samba, e do 

número de integrantes na ala. A partir do estudo antropológico sobre a ala das baianas e das 

baianinhas da agremiação Portela, a pesquisa tem como objetivo, delinear o circuito de 

sociabilidades das “tias” baianas, vislumbrando a criação e manutenção dos múltiplos laços e 

redes de relações sociais que permeiam esse grupo social e se constituem a partir do convívio 

das baianas nos diversos eventos, articulados ao calendário festivo das agremiações 

carnavalescas cariocas; bem como analisar como se delineiam as trajetórias sociais dessas 

mulheres nas diferentes agremiações cariocas; identificar os processos de transmissão do 

conhecimento e aprendizado desse grupo social; e compreender como se estabelecem as 

atuações cotidianas, inserções afetivas e rituais das “tias” baianas nas escolas de samba do Rio 

de Janeiro. Com base nos relatos das baianas, constatou-se o envelhecimento das integrantes e 

ainda a ausência de projetos de renovação da ala. Nesse contexto, as possíveis estratégias de 

“perseverar” e dar continuidade à inventividade das tradições são percebidas na manutenção 

de vínculos de amizade cultivados pelas baianas nas reuniões da ala, e na criação da ala das 

baianinhas, ala preparatória para a ala das baianas.  

 

Palavras-chave: Carnaval; Baianas; Circuito, Sociabilidades; Trajetórias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa apresentada neste trabalho de conclusão do curso de Ciências Sociais teve 

início no ano de 2011, quando, ainda no início da graduação, eu tive a oportunidade de 

ingressar no projeto de pesquisa de iniciação científica coordenado pela Prof.ª Dra. Renata de 

Sá Gonçalves do departamento de Antropologia da UFF, a partir do qual pude entrar em 

contato com o universo do carnaval carioca e das “tias” baianas. Intitulado: “As escolas de 

samba e as cidades: experiências, sociabilidades e trajetórias”, o projeto se desenvolve na área 

da Antropologia Urbana com ênfase na análise simbólica, uma das linhas de pesquisa do 

NARUA (Núcleo de Artes, ritos e sociabilidades urbanas: imagens, narrativas e sonoridades), 

do Departamento de Antropologia, núcleo ao qual estou vinculada desde o início da pesquisa. 

O projeto tinha como finalidade primeira investigar e analisar a partir de narrativas e 

memórias de jovens e velhas baianas, de diferentes gerações, como determinadas trajetórias 

individuais se destacam nas escolas de samba, e nesse sentido, como se delineiam as 

trajetórias sociais dessas mulheres, suas atuações cotidianas, inserções afetivas e rituais nas 

escolas de samba do Rio de Janeiro; e ainda identificar os processos de transmissão do 

conhecimento e aprendizado desse grupo social. 

A ausência de pesquisas que abordem de modo mais específico como se delineiam 

trajetórias geralmente ligadas à noção de “tradição” e aos aspectos sociais e rituais que 

perduram ao longo do tempo, como por exemplo, as trajetórias sociais que demonstram a 

geração mais antiga das "baianas das escolas de samba", justifica a escolha de tal grupo social 

como objeto de análise.  

No decorrer da pesquisa, com base nas minhas observações sobre as atividades ligadas 

à ala de baianas de agremiações cariocas, despertei o interesse no estudo das redes de relações 

sociais que permeiam esse grupo social. Nesse sentido, os espaços de sociabilidade das 

baianas, como por exemplo, as festas, aniversários e eventos nas escolas de samba, entre 

outros espaços de convívio, também seriam foco de investigação, então decidi focar a análise 

da pesquisa nessa perspectiva, sob o ponto de vista da sociabilidade.  

Ao descobrir e começar a frequentar as diversas atividades das “tias” baianas, eu pude 

observar que estas constituem um circuito de sociabilidades bem peculiar que despertou 

rapidamente minha curiosidade em investigá-lo, assim como compreender os laços e redes de 

relações sociais que se estabelecem nessas atividades. Ao frequentar esse circuito (Magnani, 

2002), pude notar a importância dessas atividades, que acabam exercendo um papel muito 

importante na manutenção dos vínculos, servindo indiretamente como uma forma de cultivar 
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a “tradição” das “baianas de escola de samba”. 

Atualmente não existem pesquisas na área da Antropologia que abordem o universo 

das “baianas de escola de samba” sob o ponto de vista da sociabilidade; com foco no circuito 

de sociabilidades das “tias” baianas, motivo pelo qual escolhi esse enfoque para a monografia, 

por ser inovador e único.  

Por estar trabalhando com um grupo social que se insere num amplo leque de 

possibilidades, levando-se em consideração a quantidade de agremiações cariocas existentes - 

soma das escolas do Grupo Especial com as do Grupo de Acesso-, optei por escolher e focar 

uma agremiação para realização do trabalho de campo intensivo, a escola de samba Portela 

que pertence ao Grupo Especial do Rio de Janeiro, tradicional escola de samba que se localiza 

na zona norte da cidade, no bairro de Oswaldo Cruz/Madureira, considerado um berço do 

samba carioca por abrigar as escolas de samba Império Serrano e Portela, a Feira das Yabás - 

feira gastronômica que busca resgatar a culinária negra, unindo gastronomia e música, e o 

Jongo da Serrinha. Em 2005, o Jongo do Sudeste foi proclamado pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) Patrimônio Cultural Brasileiro e inscrito no Livro 

das Formas de Expressão - referente às manifestações artísticas em geral. As Formas de 

Expressão são compreendidas pelo IPHAN como “formas de comunicação associadas a 

determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores sociais reconhecidos pela 

comunidade e em relação às quais o costume define normas, expectativas e padrões de 

qualidade. Trata-se da apreensão das performances culturais de grupos sociais que são por 

eles consideradas importantes para a sua cultura, memória e identidade.”.1 Nesse registro está 

também o Jongo da Serrinha, entre outros grupos e comunidades inventariadas na região 

Sudeste do Brasil. Na agremiação carnavalesca Portela eu tive contato com a ala das baianas e 

das baianinhas, grupos nos quais concentrei minha análise antropológica durante os dois 

primeiros anos de pesquisa intensiva.  

No segundo ano de projeto de Iniciação Científica, entre 2012 e 2013, a pesquisa deu 

enfoque aos processos de patrimonialização, registro e salvaguarda com base na atuação do 

Centro Cultural Cartola, reconhecido e apoiado pelo IPHAN/MINC como Pontão de Memória 

do Samba Carioca; se constituindo em uma organização não governamental financiada a 

partir de projetos governamentais, como foram os pontos de cultura. Destaco a importância 

desta ONG no cenário das políticas públicas culturais e de preservação do patrimônio 

imaterial no Rio de Janeiro, com ênfase no processo de Salvaguarda das Matrizes do Samba 

                                                 
1 Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br> Acesso em: outubro de 2015. 
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carioca, Patrimônio Cultural do Brasil.  

Em seguida, tive a oportunidade de fazer intercâmbio de um semestre em Lyon, na 

Université Lumière Lyon 2, através do Programa de Mobilidade Internacional da UFF. 

Estudar no exterior acrescentou muito à minha formação. As disciplinas que cursei no 

intercâmbio, Antropologia Urbana, Antropologia da Religião e Técnicas de investigação e 

descrição etnográfica, enriqueceram a construção do meu trabalho e colaboraram para a 

melhoria e aperfeiçoamento da minha prática de pesquisa. 

Durante o ano de 2014 desenvolvi um Projeto de Extensão coordenado pela minha 

orientadora Prof.ª Dra. Renata de Sá Gonçalves, “Salvaguarda da dança do samba: memórias, 

políticas e preservação do patrimônio cultural”, no qual tive a oportunidade de estagiar no 

CCC e ter contato direto com o projeto “Depoimentos das Matrizes do Samba no Rio de 

Janeiro”, participando das pré-entrevistas, entrevistas e gravações de depoimentos, além de 

atuar ativamente na pesquisa para a montagem e realização da exposição “Memórias do 

Morro da Mangueira”. Essa experiência no CCC somou positivamente à minha pesquisa, me 

dando base para trabalhar com memórias orais, mais especificamente, dentro da minha 

pesquisa, com salvaguarda de narrativas e memórias de “baianas de escola de samba”. 

Dessa forma, o presente trabalho insere-se no universo mais amplo das festas 

populares urbanas, se delimitando ao estudo das “tias” baianas e de suas práticas no âmbito da 

cidade do Rio de Janeiro. Dos estudos sobre a baiana, destaco Rocha (2007) que aborda as 

baianas na iconografia de Cecília Meireles, nos revelando um entendimento sobre a baiana 

como um dos principais símbolos nas representações da identidade nacional brasileira. E 

Cavalcanti (2011) que destaca a importância e valor ritual da baiana, expresso pela 

obrigatoriedade de sua presença nos desfiles das escolas de samba, e do número de integrantes 

na ala.  

A pesquisa tem como objetivo principal, delinear o circuito de sociabilidades das “tias” 

baianas, vislumbrando a criação e manutenção dos múltiplos laços e redes de relações sociais 

que permeiam esse grupo social e se constituem a partir do convívio das baianas nos diversos 

eventos, articulados ao calendário festivo das agremiações carnavalescas cariocas. Esses 

eventos integram as atividades das baianas, nas quais algumas estão relacionadas ao processo 

de reconhecimento da baiana de acarajé como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, e 

proporcionam a criação e o fortalecimento de laços e redes de relações sociais, solidariedade 

e cumplicidade entre as “tias” baianas, se estendendo para além do período carnavalesco. 

Como objetivos específicos: (I) Compreender como se estabelecem as atuações cotidianas, 
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inserções afetivas e rituais das “tias” baianas nas escolas de samba do Rio de Janeiro, (II) 

Identificar os processos de transmissão do conhecimento e aprendizado desse grupo social, 

(III) Analisar, a partir de narrativas e memórias de jovens e velhas baianas, como se delineiam 

as trajetórias sociais dessas mulheres nas diferentes agremiações cariocas. 

A temática da continuidade e permanência desse grupo está sempre presente. Na 

investigação foram relatadas, pelas baianas que participaram da pesquisa, algumas 

problemáticas, dentre elas, o falecimento de algumas integrantes mais velhas, e ainda a não 

renovação da ala, acarretando em uma preocupação com a possível “extinção” da ala.  

Nesse sentido, a seguinte pergunta impulsiona a presente pesquisa: Quais seriam as 

possíveis estratégias de “perseverar” e dar continuidade à inventividade das tradições (Sahlins, 

2004) desse grupo social? Para tal, apresento como possíveis estratégias: (I) A manutenção de 

vínculos de amizade cultivados pelas baianas nos diversos eventos festivos que irei relatar. II) 

A criação da ala das baianinhas, ala preparatória para a ala das baianas, em todas as 

agremiações cariocas, com o objetivo de dar continuidade desse grupo social; com o propósito 

de verifica-las ao longo da pesquisa. 

Metodologicamente esta pesquisa se apoiou no trabalho de campo etnográfico na 

escola de samba Portela, entre os anos de 2011 a 2013, com idas regulares aos ensaios da 

agremiação e a eventos relacionados à ala das baianas, que se constituem no circuito de 

sociabilidades das “tias” baianas; além de entrevistas qualitativas de caráter aberto (com 

roteiro prévio) com baianas de diferentes agremiações, presidentes e coordenadores de ala, 

observação direta, e observação participante na ala das baianinhas do G.R.E.S Portela, na qual 

adotei a perspectiva teórico-metodológica de perto e de dentro desenvolvida por Magnani 

(2002), de cunho etnográfico, com um olhar mais detalhista, que também leva em conta a 

dimensão da vida cotidiana dos atores sociais; trajetórias de vida, análise de conteúdo das 

narrativas e memórias de jovens e velhas baianas, e de artigos acadêmicos. Como recurso de 

registro a fotografia e anotações de campo. 

Considerando o percurso de pesquisa, o presente trabalho monográfico dividiu-se em 

três capítulos, nos quais trabalho as noções de circuito (Magnani, 2002), trajetória de vida 

(Bourdieu 2006), mediação (Velho, 2001), tipo ideal (Weber, 2003), inventividade da 

tradição (Sahlins, 2004) ao invés da noção de “tradição”, compreendida muitas vezes como 

uma atitude de “resistência cultural” diante da interferência de fatores externos. O contexto 

carnavalesco atual vem sofrendo constantes mudanças e inovações, diante dessa realidade, a 

ala das baianas vem sofrendo interferências, sobretudo na indumentária e no seu bailado, e o 
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que percebe é uma construção de novas continuidades, sem deixar de lado as memórias do 

passado; e redes de relações sociais (Bott, 1976), compreendida enquanto uma ferramenta de 

análise dos relacionamentos entre pessoas, seus elos pessoais e entre as organizações do 

contexto em que se inserem. Esse conceito mostra-se relevante no estudo das “baianas de 

escolas de samba” ao revelar que o universo das “tias” baianas, bem como tornar-se baiana, 

envolve redes de relações sociais que se constroem em torno desse grupo social. 

O primeiro capítulo tem como propósito trazer as referências bibliográficas de fontes 

primárias referentes ao panorama mais amplo sobre o universo do carnaval carioca, 

problematizando-as, e depois apresentar as bibliografias relativas ao eixo específico da 

pesquisa, o estudo das “baianas de escola de samba” e de suas práticas. 

Para dar conta das duas perspectivas, a primeira mais geral e a segunda mais 

específica, me utilizei das análises de autores que trabalham principalmente com a temática 

do carnaval, das “tias” baianas e da sociabilidade; em especial, autores que abordam as 

temáticas do ritual, da construção de pessoa e das formas de sociabilidade, geralmente 

associadas às linhas de pesquisa de Rituais e Simbolismo, e Antropologia Urbana, dentre eles, 

Cavalcanti e Gonçalves (2009), DaMatta (1979), Cavalcanti (1994), Santos (2006), Gonçalves 

(2010), Velloso (1990), Rocha (2007), Moura (1995), Barbieri (2010) e Bitar (2011). Em 

suma, um acervo que contextualize as “baianas de escola de samba” no cenário do carnaval 

carioca.  

No segundo capítulo, intitulado: Circuito de sociabilidades: baianas dentro e fora do 

desfile carnavalesco no Rio de Janeiro busca-se delinear e descrever por meio da etnografia 

dos eventos, articulados ao calendário festivo das escolas de samba do Rio de Janeiro, e dos 

espaços de sociabilidade das “baianas de escola de samba”, o circuito de sociabilidades 

(Magnani, 2002) bem peculiar desse grupo social, assim como as relações que se estabelecem 

nesses eventos/espaços, nos quais essas mulheres criam múltiplos laços e redes de relações 

sociais que são muito importantes no cultivo da “tradição” da baiana.  

Por fim, trato da análise de trajetórias sociais de baianas de diferentes agremiações 

cariocas, tendo como base a trajetória da dona Gilma que coordena a ala das baianas da 

escola de samba Portela, uma pessoa que se tornou imprescindível ao longo da pesquisa por 

ser uma importante mediadora. Neste capítulo trabalho com as noções de trajetória de vida 

(Bourdieu, 2006) e mediação (Velho, 2001), e procuro responder algumas perguntas que 

nortearam a pesquisa. Como alguém se torna baiana? Por quê? Como se delineiam as 

trajetórias sociais das “baianas de escola de samba”? Como se estabelecem as relações sociais 
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entre as “baianas de escola de samba”? 

 

A entrada no campo  

 

No dia 11 de novembro de 2011 iniciei o meu trabalho de campo na agremiação 

carnavalesca Portela. O campo realizado no mês anterior, no aniversário da ala das baianas da 

escola de samba Estácio de Sá, me inseriu no universo das “tias” baianas me aproximando do 

meu grupo de pesquisa, e ao mesmo tempo me apresentando a ele, visto que antes daquele 

evento, eu nunca havia tido contato com uma “baiana de escola de samba”. 

A maioria das pessoas tem uma prenoção do objeto/grupo de estudo mesmo antes de 

estudá-lo. Antes de começar o trabalho de campo e investigar a ala das baianas, tinha 

construído em mente um tipo ideal, tal como pensado por Weber (2003); uma caricatura das 

“baianas de escola de samba” que enfatizava seus elementos mais típicos e característicos, 

mas que não interessava como fim em si mesmo, e sim como um modelo, um instrumento 

analítico que me permitisse a caracterização do meu objeto de estudo a partir de comparações 

e verificações com a realidade.  

Ao realizar meu primeiro trabalho de campo, no aniversário da ala das baianas da escola 

de samba Estácio de Sá, evento no qual conheci a dona Gilma e algumas baianas da 

agremiação Portela, logo percebi o quão estava imbuída de noções do senso comum e que 

antes de iniciar o trabalho de campo intensivo na Portela, necessitava me desprender das 

minhas prenoções e deixar que o próprio campo, através da etnografia, me trouxesse as 

questões a serem analisadas na pesquisa, e então delimitasse a problemática de investigação.  

Ao iniciar o trabalho de campo, verifiquei que a ala das baianas não é exclusivamente 

composta por mulheres mais velhas e que há sim baianas mais jovens que integram a ala, 

algumas bem jovens, com apenas 18 anos de idade. Verificou-se também que nem todas as 

baianas são da comunidade/escola, muitas moram em outros bairros da cidade, por vezes, em 

regiões que não são tão próximas à agremiação. 

Apesar de gostar bastante do carnaval e de ser portelense (um dos motivos que me fez 

optar pela escola de samba Portela para a realização do trabalho de campo intensivo), nunca 

fui frequentadora dos ensaios das escolas de samba cariocas, e só havia frequentado a quadra 

da Unidos de Vila Isabel no período de disputa de sambas-enredo para o carnaval de 2010. 

Por isso, os primeiros dias de trabalho de campo em Oswaldo Cruz/Madureira foram bastante 

desafiadores para mim, pois não sabia ao certo o que encontraria em campo, nunca havia feito 
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trabalho de campo antes, nem ao menos desenvolvido uma pesquisa, em vista disso, não sabia 

como conduzir a pesquisa.  

Ao chegar ao ensaio de rua da escola de samba Portela, que era realizado na época 

próximo a Portelinha, quadra da velha-guarda da agremiação, localizada em frente à Praça 

Paulo da Portela, e ver aquele mar de gente, me senti intimidada e um pouco perdida naquele 

espaço com o qual não era muito familiarizada. Então, procurei fazer o máximo de 

observações sobre aquele espaço, sobre as pessoas que frequentavam aquele espaço, e após 

reencontrar a dona Gilma e as baianas da escola, busquei canalizar as minhas observações 

para a própria ala buscando, por vezes, delinear os possíveis rumos da pesquisa, mas ao 

mesmo tempo, me esforcei para me manter aberta ao que o campo poderia me trazer.  

Dessa forma, a experiência de campo, a etnografia, que não é pensada aqui apenas como 

um método, mas também como uma forma de interpretar, de ver, ouvir e apreender uma 

realidade, um universo; orientaria inicialmente a minha pesquisa, com relação às questões 

relevantes a serem analisadas e com a problemática de investigação. 

Por isso, procurei me atentar ao que as minhas interlocutoras me relatavam, porém 

buscando sempre que possível problematizar e não endossar, ou “comprar” a verdade das 

minhas entrevistadas, como por exemplo, a problemática de investigação, que busquei 

verificar em campo, antes de tomá-la como problemática. Bourdieu (1999) acreditava que a 

“maldição das Ciências Humanas” talvez seja o fato de abordarem um objeto que fala, e que 

um dos grandes riscos para o cientista social então seria importar o discurso de seu 

interlocutor. À vista disso, me preocupei em interpretar essas fontes, problematiza-las, e não 

apenas apresenta-las, trocar as minhas prenoções pelas prenoções das minhas interlocutoras. 

Em contrapartida, suas experiências, narrativas e memórias me conduziram na delimitação do 

que seria o circuito de sociabilidades desse grupo social. 

 

A experiência etnográfica de ser baianinha 

 

Durante a pesquisa, tive a oportunidade de ingressar na ala das baianinhas da escola de 

samba Portela, experiência bastante significativa, pois me tornei integrante da ala preparatória 

para a ala das baianas, meu grupo de estudo, o que contribuiu para uma aproximação e melhor 

entendimento das relações, encontros, amizades que acontecem tanto no âmbito da ala das 

baianinhas como na ala das baianas, e permitiu um acompanhamento do processo de 

transmissão do conhecimento e aprendizagem. 
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Como citado anteriormente, iniciei meu trabalho de campo no G.R.E.S. Portela no dia 

11 de novembro de 2011 e, após quatro dias de ensaio tomei conhecimento sobre a ala das 

baianinhas durante uma conversa com a dona Gilma e algumas baianas. Enquanto conversava 

com a dona Gilma, ela me perguntou se eu tinha interesse em desfilar, e naquele momento 

notei que ainda não havia pensado naquela hipótese, talvez fosse interessante aquela 

experiência para a pesquisa, no entanto não tinha a mínima noção de qual ala poderia 

ingressar e nem de como funcionava o processo de ingresso numa ala, então a dona Gilma me 

sugeriu ingressar na ala das baianinhas da Portela. Na época eu não tinha nenhum 

conhecimento sobre a ala, na verdade nem sabia de sua existência, então pedi para que a dona 

Gilma esclarecesse minhas dúvidas, e ela então me explicou que a ala das baianinhas é uma 

ala preparatória para a ala das baianas, uma ala jovem. No mesmo instante achei muito 

interessante a existência de uma ala preparatória para ala das baianas, isso demonstra que há 

uma preocupação com a renovação da ala das baianas que vem perdendo integrantes. O fato 

de ingressar na ala das baianinhas seria uma ótima oportunidade para entrar no universo das 

“baianas” de escola de samba e, investigar o processo de aprendizado e transmissão do 

conhecimento de dentro da ala, como integrante, vivenciando as experiências que um 

componente de uma ala de escola de samba experencia, sob uma perspectiva teórico-

metodológica de perto e de dentro (Magnani, 2002), de cunho etnográfico, um olhar mais 

detalhista. A perspectiva adotada se adequa aos objetivos da pesquisa pelo fato de também 

levar em conta a dimensão da vida cotidiana dos atores sociais. 

Após o término da conversa, a dona Gilma me apresentou uma amiga, a Andréa, que 

coordena a ala das baianinhas, e comentou a respeito da minha pesquisa sobre as “baianas” de 

escola de samba. Depois das apresentações fui conversar com a Andréa e durante a conversa 

demonstrei interesse em saber um pouco mais sobre a ala das baianinhas da escola de samba 

Portela, e sobre a possibilidade do meu ingresso na ala. Uma vez que o meu grupo de estudo é 

a ala das baianas e que a ala das baianinhas é a ala preparatória para essa ala, seria 

interessante ingressar e me inserir no universo da ala das baianinhas, o que me possibilitaria 

utilizar como método de investigação a etnografia e como ferramenta de análise a observação 

participante. Ao me inserir na ala, me tornaria integrante, e teria a possibilidade de 

compartilhar e vivenciar a experiência de fazer parte de uma ala, além de participar 

ativamente do processo de aprendizado e transmissão de conhecimento entre as diferentes 

gerações. Ao final da conversa a Andréa me aconselhou a entrar na ala das baianinhas e me 

falou que as experiências que eu iria vivenciar ao longo da minha participação na ala seriam 
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muito válidas para a pesquisa; eu fiquei bastante animada com a ideia de desfilar e a minha 

vaga já estava garantida, mas antes de aceitar precisava falar com a minha orientadora de 

pesquisa, então deixei em aberto a minha resposta e fiquei de ligar para a Andréa no meio da 

semana para dizer se eu iria ou não ingressar na ala. No mesmo dia enviei um e-mail a minha 

orientadora explicando tudo que havia acontecido e perguntei a ela se seria prejudicial à 

pesquisa o meu ingresso na ala das baianinhas da escola de samba Portela. Assim que obtive a 

resposta da minha orientadora sobre a importância do meu ingresso na ala das baianinhas, 

ótima oportunidade de observar e analisar as questões sobre o meu grupo de estudo a partir da 

observação participante, sob a perspectiva de perto e de dentro (Magnani, 2002), liguei para a 

Andréa confirmando o meu ingresso na ala. Então na semana seguinte, me inscrevi na ala e 

logo comecei a frequentar os ensaios da escola de samba Portela como componente oficial da 

ala das baianinhas.  

A partir do dia 2 de dezembro de 2012 comecei a frequentar assiduamente os ensaios 

da ala das baianinhas e através do meu ingresso na ala pude fazer observações acerca das 

redes de amizade, sociabilidade, do processo de aprendizagem e de transmissão do 

conhecimento. Pode-se dizer que a ala das baianinhas é uma ala jovem, composta em sua 

maioria por meninas de 13 a 18 anos. Ao todo, a ala soma cerca de noventa componentes, e 

assim como a ala das baianas, a ala das baianinhas não é composta somente por jovens, 

mulheres mais velhas também compõem a ala. 

              Por ser considerada pelos integrantes da própria escola como uma ala jovem, cobra-

se como pré-requisito para o ingresso na ala, animação e gozar de boa saúde. Através dos 

ensaios pude perceber que a relação que se constrói entre as coordenadoras da ala e as 

baianinhas é uma relação de amizade e respeito, e por vezes vistas como “mãezonas”, e ainda 

há algumas baianinhas, geralmente as mais jovens, que se refere às coordenadoras como 

“tias”.  

No meu primeiro dia como integrante da ala das baianinhas me senti um pouco 

perdida procurando situar-me no campo, afinal, nunca havia feito parte de uma ala de escola 

de samba, e ainda como observadora participante. Como estratégia de investigação, preferi 

não revelar, num primeiro momento, a minha identidade de pesquisadora para o grupo. 

Um mês de ensaio já havia se passado, a coreografia já estava pronta e sendo ensaiada, 

então, tentei algumas aproximações com intuito de me integrar e entrar no ritmo do grupo, e 

embora eu aparente ter menos idade, mas não tive muito êxito. A solução que encontrei foi 

observar e procurar ao máximo copiar os passos da coreografia. Depois de poucos ensaios, 
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consegui uma aproximação com uma baianinha mais velha que me ensinou os passos, dentre 

eles, o bailado característico da baiana, que consiste em um giro em torno do próprio corpo, 

esse movimento é realizado pela ala das baianas ao mesmo tempo e no mesmo sentido. 

(Cavalcanti, 2011). 

Durante os ensaios pude constatar que muitas vezes, o processo de transmissão de 

conhecimento e de aprendizagem se dava de maneira informal, entre as próprias baianinhas, 

algumas netas de baianas que já tinham adquirido com suas avós, mães, ou em anos anteriores, 

na própria ala, através das coordenadoras de ala.  

No decorrer de três meses convivência com as baianinhas pude notar o 

estabelecimento de redes de amizade e sociabilidade entre as integrantes, que em sua maioria, 

estudam no mesmo colégio, algumas são vizinhas, e muitas se conhecem por morarem no 

mesmo bairro. Observou-se também a recorrência de netas de baianas da escola como 

integrantes da ala das baianinhas, e de mãe e filha frequentarem a mesma ala. 

Embora a ala das baianinhas seja uma ala preparatória para a ala das baianas, 

observou-se que não há uma preocupação dos coordenadores de ala, com a formação de novas 

baianas, de pessoas que seguiriam a carreira na ala das baianas da escola, e ainda o 

desinteresse das meninas de seguir a carreira de baiana. Observou-se que enquanto na ala das 

baianas a motivação para ingressar na ala é atribuída à apreciação do bailado e da 

indumentária da “baiana de escola de samba”, em outras palavras, no interesse em desfilar na 

ala e de construir uma carreira como baiana; nota-se que na ala das baianinhas não há o 

interesse em se tornar membro do grupo mais antigo das baianas. O propósito das jovens é 

estarem juntas e compartilharem uma experiência dessa dança, sem necessariamente 

objetivarem ser baianas. O trânsito das baianinhas entre as alas da escola é frequente, e 

diferentemente da ala das baianas, os encontros da ala das baianinhas se resumem ao período 

pré-carnavalesco, época na qual ocorrem os ensaios técnicos das agremiações, e ao momento 

do desfile, não existindo eventos específicos dessa ala, o que não quer dizer que as integrantes 

não se reúnam ao longo do ano. 

Em fevereiro de 2012, finalizei minha vivência como baianinha e, pela primeira vez 

participei de um desfile carnavalesco. A sensação de desfilar na Marquês de Sapucaí, e ainda 

na agremiação pela qual torce é realmente emocionante, único e inesquecível. Ao longo 

daquele espaço de tempo entre a concentração e o desfile em si, experenciei um turbilhão de 

sensações, ansiedade, nervosismo, emoção, alegria, mas também estresse com os últimos 

preparativos, no atraso do recebimento das fantasias, cansaço pelo tempo excessivo de 
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concentração, e assim que começa o desfile, todas essas sensações ruins desaparecem; o 

cansaço dá lugar à euforia em fração de segundos e, é quase impossível não vibrar, cantar e se 

emocionar com o público.  

Naquele ano, a escola de samba Portela apresentou o enredo “Bahia: E o povo na rua 

cantando é feito uma prece, um ritual.”, e ala das baianinhas desfilou com uma fantasia que se 

assemelhava às características de uma indumentária de “baiana de escola de samba”, pesada, 

bastante armada, e extremamente fechada, deixando à mostra somente as mãos e o rosto. Me 

senti como uma típica “baiana de escola de samba” e experenciei os desconfortos e 

dificuldades de desfilar e ficar na concentração com aquela roupa enorme, que grudava nas 

outras fantasias e machucava os ombros; ir ao banheiro fantasiada era uma tarefa impossível.   

Em suma, fazer parte de uma ala de uma escola de samba me fez sentir parte de um 

todo, parte de uma história que se eternizou na avenida, e que com certeza ficará para sempre 

na minha memória. 
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                                    Figura 1 - Nossa Senhora da Boa Morte (Marina Morena). 

                Desfile da escola de samba Portela, 19 de fevereiro de 2012.  Fotógrafo: Marcio Alves. 
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                               Figura 2 - Baianinhas (Marina Morena e Renata Gonçalves).                 

        Concentração do ensaio técnico na Sapucaí, 11 de fevereiro de 2012.  Fotógrafo: Márcio H. Alves. 

 

 

 

                      

                                  Figura 3 - Baianinhas na Sapucaí (Marina Morena).                   

             Ensaio técnico na Sapucaí, 11 de fevereiro de 2012.  Fotógrafa: Renata Gonçalves. 
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CAPÍTULO I 

                  

 

RODA BAIANA: AS “TIAS” BAIANAS NO CENARIO DO CARNAVAL CARIOCA 

 

Inicio este capítulo fazendo uma revisão dos estudos já realizados na comunidade 

científica, apresentando e problematizando primeiramente, a literatura referente ao panorama 

mais amplo da pesquisa, o carnaval carioca, abrangendo os diferentes aspectos dentro desse 

universo, para então adentrar na perspectiva micro do trabalho, apontando alguns poucos 

estudos que abordam o mundo das “tias” baianas e de suas práticas no Rio de Janeiro.  

 

 

1.1. REVISÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DA LITERATURA 

 

A área de estudos da Antropologia possui grande interesse no que diz respeito aos 

estudos sobre o carnaval, uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. 

O processo ritual do carnaval “envolve amplas redes de mediação, colaboração e conflito que 

percorrem o cotidiano da metrópole com sua grande heterogeneidade social e cultural.” 

(GONÇALVES, 2010, p. 11). 

A partir da segunda metade do século XX, os estudos antropológicos sobre carnaval 

passaram a ter como importante referencial as escolas de samba do Rio de Janeiro 

(GOLDWASSER, 1975; DAMATTA, 1979; LEOPOLDI, 2010; CAVALCANTI, 1994). E, na 

última década, vêm se aprofundando cada vez mais nos aspectos particulares das escolas de 

samba, “desvendando riquezas e complexidades que permeiam esse universo”. 

(CAVALCANTI e GONÇALVES, 2009). 

Dentre as várias manifestações culturais populares, o desfile das escolas de samba 

constitui “o momento mais significativo do carnaval carioca.” (LEOPOLDI, 2010, p.149). 

Desta forma, podemos dizer que ele é o ápice do processo carnavalesco. 

Dos autores que estudam o carnaval carioca, destaco os trabalhos de DaMatta (1979) e 

Cavalcanti (1994), de relevante contribuição sobre a análise dessa manifestação cultural 

brasileira a partir de diferentes perspectivas que se complementam em alguns aspectos.  

Roberto DaMatta em Carnavais, Malandros e Heróis nos apresenta o carnaval carioca 

enquanto rito nacional “fundado na possibilidade de dramatizar valores globais, críticos e 

abrangentes da sociedade brasileira” (DAMATTA, 1979, p.36), nos remetendo a “vários 
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subuniversos simbólicos da sociedade brasileira”. (DAMATTA, 1979, p. 46).  

As análises de DaMatta (1979) e Cavalcanti (1994) nos trazem a dimensão 

polissêmica do carnaval, que para eles, mobiliza várias cidades e toda uma rede de 

sociabilidades. Cavalcanti, em Carnaval Carioca: dos bastidores ao desfile, descreve e 

analisa essa rede de sociabilidades a partir de sua pesquisa que trata da confecção de um 

desfile carnavalesco de uma escola de samba carioca, mais especificamente, da experiência e 

trabalho de campo intensivo de acompanhamento do ciclo anual da confecção do desfile 

carnavalesco de 1992, junto à escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, 

sediada na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a autora, o carnaval das escolas de samba 

atravessa a sociedade, viabilizando o desfile, e envolvendo atores sociais variados e 

diferenciados, dentre eles, artistas, ferreiros, carpinteiros, mecânicos, escultores, costureiros, 

aderecistas, compositores, carnavalescos, entre outros, que produzem coletivamente o desfile. 

Ao fazer uma analogia de pesquisa, observou-se, a partir dos eventos e atividades das 

“baianas de escola de samba”, que relato no capítulo a seguir, a existência de redes que 

envolvem diferentes atores sociais, como os presidentes e coordenadores de ala, os familiares 

e amigos, e mobilizam vários bairros dentro do Rio de Janeiro. Notou-se que essa mobilização 

é acentuada pelo frequente trânsito de baianas entre as diferentes agremiações. 

A análise de ambos os autores apresenta a festa carnavalesca inserida “numa 

temporalidade cronológica cíclica”, na qual “a confecção de um novo carnaval é iniciada ao 

término do carnaval do ano anterior, com a definição de um novo enredo a ser levado pelas 

agremiações cariocas.” (CAVALCANTI, 1994, p. 21). Essa temporalidade cronológica cíclica 

pode ser observada através do ciclo anual carnavalesco, como também no apogeu desse ciclo 

anual carnavalesco, o desfile em si. (CAVALCANTI, 1994). 

Ao participar do desfile das escolas de samba do Grupo Especial como baianinha da 

agremiação Portela, em 2012, pude perceber e vivenciar essa temporalidade cíclica, marcada 

pela repetição do enredo que dramatiza diversas histórias, contadas e recontadas na avenida 

durante todo o desfile. Essa temporalidade também é percebida no processo de construção e 

criação dos carnavais cariocas, considerando os preparativos. Nesse sentido, carnaval 

“significa não apenas a festa, mas toda a sua preparação, ao longo do qual um novo enredo 

transformar-se-á gradualmente em samba-enredo, em alegorias e em fantasias”. 

(CAVALCANTI, 1994). 
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Observa-se que no período do carnaval: 

 

“O tempo interrompe seu fluxo rotineiro por alguns dias - nos quais todo mundo 

brinca, pula, se diverte, se fantasia, compete e se exibe num desfile, simplesmente 

descansa ou trabalha para o carnaval - e retoma a vida cotidiana renovado, pronto 

para um novo ano cujo término trará consigo outro carnaval.”. (CAVALCANTI, 

1994, p. 21).  

 

Em sua obra, Roberto DaMatta examina essa fase como um rompimento com o 

continuum da vida diária, distinguindo-se dos momentos considerados extraordinários, ou seja, 

que escapam da rotina da vida diária. Nessa lógica, podemos entender o carnaval como um 

paradigma desses momentos extraordinários.  

Enquanto a pesquisa de Cavalcanti nos apresenta uma análise antropológica do estudo 

de uma realidade específica, abordando a confecção do desfile carnavalesco de uma escola de 

samba do Rio de Janeiro, trazendo uma perspectiva micro, mas que ao mesmo tempo dialoga 

com um eixo mais abrangente do carnaval carioca, a pesquisa de DaMatta nos traz não só uma 

análise, mas uma interpretação do Brasil a partir dessa manifestação cultural, trazendo as 

inversões de valores, posições e relações de poder. 

Carnaval em múltiplos planos de Cavalcanti e Gonçalves (2009) buscam entender a 

festa carnavalesca em suas variadas faces e múltiplas inserções na sociedade, como a 

dimensão plástica e artística do carnaval carioca, as decorações de ruas e salões de baile no 

carnaval do Rio de Janeiro, a figura dos passistas da escola de samba Mangueira, a relação 

dos bicheiros com o carnaval carioca, a análise antropológica do bailado da figura do casal de 

mestre-sala e porta-bandeira, a história da construção social da velha Guarda portelense nos 

anos 70, e os barracões das escolas de samba cariocas, considerados por Ricardo José Barbieri 

como “fábricas de carnaval”. A perspectiva multifacetária que Cavalcanti e Gonçalves (2009) 

nos apresentam sobre o carnaval e as variadas formas de inserções na sociedade enriquece a 

análise dessa pesquisa, pois nos traz um panorama geral dessa festa, nos revelando os seus 

múltiplos planos. 

 Santos (2006) em “Carnaval é isso aí. A gente faz para ser destruído!”: Carnavalesco, 

individualidade e mediação cultural nos apresenta o mundo dos carnavalescos e a maneira 

que se constituem em importantes mediadores culturais na cidade do Rio de Janeiro, ao 

transitar por diferentes camadas socioculturais. Além de nos trazer um diferente aspecto do 

universo mais abrange do carnaval carioca, Santos (2006) nos revela como a noção de 
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mediação cultural se apresenta nesse universo e a importância desses atores sociais no meio 

carnavalesco.  

Em A dança nobre do Carnaval, Gonçalves (2010) faz uma análise sobre os modos 

como as continuidades e mudanças são significadas na dança ritual do casal de mestre-sala e 

porta-bandeira, apresentando, a partir da etnografia na Escola Mestre Manoel Dionísio, os 

processos de aprendizado dessa dança “tradicional”, bem como as experiências dos alunos e 

as trajetórias biográficas de Mestre Dionísio, Delegado da Mangueira e Lucinha Nobre.  

Algumas noções trabalhadas nesta obra foram importantes para o estudo sobre as “baianas de 

escola de samba”, tais como a noção de inventividade da tradição (Sahlins, 2004) e a ideia de 

redes de relações sociais (Bott, 1976), e ainda o estudo sobre trajetórias e dos diferentes 

modos de inserção no carnaval carioca. 

O trabalho de Barbieri (2010), Conflito e Sociabilidade em uma pequena escola de 

samba: O Acadêmicos do Dendê da Ilha do Governador aborda as redes de relações sociais 

estabelecidas pelos integrantes de uma pequena escola de samba carioca, Acadêmicos do 

Dendê, no processo de preparação do seu carnaval, revelando as situações de conflito e 

sociabilidade, bem como a análise sobre a relação entre sentimento e pertencimento ao bairro 

e à escola. Na minha pesquisa tive algum contato com baianas de escolas de samba do Grupo 

de Acesso, e pude assistir ao desfile da Série C, que acontece na Intendente Magalhães, zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro, momento no qual pude verificar a crítica realidade da ala 

das baianas nas escolas pequenas, e pude ter outra perspectiva do carnaval e do desfile, 

distanciada, (Magnani, 2002), importante para minha análise.  

Agora, apresento alguns poucos trabalhos que abordam o mundo das “tias” baianas e 

de suas práticas no Rio de Janeiro. Destaco os estudos de Velloso (1990), As tias baianas 

tomam conta do pedaço. Espaço e identidade cultural no Rio de Janeiro, a respeito das “tias” 

baianas, destaque a emblemática Tia Ciata, que atuaram na cidade do Rio de Janeiro no início 

do Século XX, e que se tornaram figuras centrais, assumindo papéis de verdadeiras matriarcas 

e líderes comunitárias no processo de valorização e organização da comunidade negra na 

cidade, acolhendo em sua casa muitas atividades e reuniões de negros; e junto ao grupo de 

negros baianos que vieram para o Rio de Janeiro tentar a vida, passam então a buscar 

reterritorializar seus valores e tradições, e acabam por se concentrar no trecho da cidade 

denominado “Pequena África”. Em sua análise, Velloso (1990) faz uma associação entre a 

ideia de espaço e identidade cultural, que nos remete à briga, a reivindicação dos negros por 

seu espaço na cidade, por um reconhecimento e valorização de sua cultura. Nesse sentido, a 
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reterritorialização de seus valores e tradições se constituiria em uma maneira de imprimir as 

suas marcas no espaço da cidade do Rio de Janeiro. 

Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, de Moura (1995), estudo sobre a 

famosa baiana Tia Ciata e a região da “Pequena África”. Nesta obra, Moura não só analisa os 

diversos aspectos da trajetória da denominada “comunidade baiana”, que se concentrava, 

sobretudo nos bairros da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, como também situa a 

trajetória desse grupo social em seu processo histórico, no qual a trajetória de Tia Ciata se 

configura como central no processo de reinventividade da identidade desse grupo, 

desterritorializado, que luta então por cidadania e reconhecimento.  

As obras de Velloso (1990) e Moura (1995) nos revelam representações da região 

portuária da cidade do Rio de Janeiro como território afrodescendente, e de um papel social 

desempenhado pelas “tias” baianas (e o seu papel de guardiãs, mães e tias do samba) que 

ainda é fortemente associado às “baianas de escola de samba” nos dias de hoje; um discurso 

sobre um reconhecimento histórico que é reforçado e reificado pelas associações culturais e 

até mesmo por algumas baianas. 

O que é que a baiana tem? : A Etnopoética Folclórica de Cecília Meireles, de Rocha 

(2007), aborda as baianas através da iconografia de Cecília Meireles, nos revelando uma 

análise que aponta a baiana como um dos principais símbolos nas representações da 

identidade nacional brasileira, e apresentando sua imortalização na literatura brasileira. A obra 

de Rocha (2007) nos traz outra representação da baiana sob o olhar da literatura, e ainda uma 

compreensão da baiana enquanto Patrimônio Cultural.  

A obra de Bitar (2011), Baianas de Acarajé: Comida e patrimônio no Rio de Janeiro 

apresenta um estudo antropológico sobre as baianas de acarajé e sua relação com a 

patrimonialização e salvaguarda de seu “ofício” pelo IPHAN. A pesquisa, que conta 

trajetórias de vida de baianas de acarajé, revela o “mundo” das baianas, à luz da noção de 

“sistemas culinários” e das distintas concepções da noção de “patrimônio” entre os diferentes 

espaços e atores que permeiam esse “mundo”. 

Os estudos de Bitar (2011) e Rocha (2011) abordam diferentes perspectivas sobre a 

baiana, embora ambos apresentem uma compreensão da baiana enquanto Patrimônio Cultural. 

Enquanto Rocha (2007) nos apresenta a baiana através da literatura, Bitar (2011) descortina o 

“mundo” das baianas de acarajé, e demonstra o modo como a noção de “patrimônio” é 

resignificada pelos diferentes atores, o que me fez refletir em uma possível ressignificação da 

noção de “tradição” das “baianas de escola de samba”. 
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CAPÍTULO II 

 

CIRCUITO DE SOCIABILIDADES: BAIANAS DENTRO E FORA DO DESFILE 

CARNAVAESCO NO RIO DE JANEIRO 

 

Ao longo deste capítulo, pretendo descrever e analisar determinados eventos que 

fazem parte de um calendário festivo das escolas de samba do Rio de Janeiro, e que integram 

as atividades da ala das baianas, constituindo um circuito de sociabilidades. Para dar conta 

dessa investigação, irei me apropriar da noção de circuito, de Magnani (2002), bem como de 

seus quadros analíticos sobre o fenômeno urbano contemporâneo, caracterizados pelas 

perspectivas de um olhar distanciado, e de um olhar de perto e de dentro. 

O grupo de estudo de minha pesquisa, “baianas de escolas de samba” do Rio de 

Janeiro, pertence ao universo mais amplo das festas populares urbanas, mais especificamente, 

ao mundo do carnaval carioca. A minha temática de pesquisa gira em torno das questões 

urbanas contemporâneas, se delimitando ao campo da antropologia urbana, ao estudo desse 

grupo social e de suas práticas no âmbito da cidade. 

Em De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Magnani faz uma 

reflexão sobre duas abordagens, uma sobre a cidade, e outra sobre etnografia. Enquanto a 

primeira apresenta uma dimensão macro da dinâmica urbana, caracterizada como um olhar de 

fora e de longe, a outra visão, de cunho etnográfico, se define como um olhar de perto e de 

dentro. 

Embora o método etnográfico: “Permite-lhe captar determinados aspectos da dinâmica 

urbana que passariam desapercebidos, se enquadrados exclusivamente pelo enfoque das 

visões macro e dos grandes números.” (MAGNANI, 2002, p. 16). 

O olhar distanciado amplia o campo de análise e, ao mesmo tempo, complementa a 

perspectiva etnográfica, pois estabelece uma relação entre o recorte mais específico da 

pesquisa, e uma visão mais geral de investigação. 

 Apesar de ter delimitado o meu campo de pesquisa e o grupo social de minha análise, 

não desconsiderei o exame de uma bibliografia mais ampla, que não só enriqueceu a minha 

análise micro, mas também a complementou, possibilitando um panorama mais geral, que 

abrange os diferentes aspectos dentro do universo do carnaval carioca. 

A noção de circuito é definida por Magnani como: “(...) uma categoria que descreve o 

exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, 
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equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo 

reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais.” (MAGNANI, 2002, p. 23). 

 A escolha da categoria de análise circuito justifica-se pelo fato das atividades da ala 

das baianas constituírem um uso do espaço urbano, porém de forma independente em relação 

a ele, por exemplo, os aniversários de ala, datas comemorativas de fundação das alas das 

baianas de cada agremiação carioca, integram um circuito de lazer e encontro das “baianas de 

escola de samba”; esses eventos ocorrem em diversos lugares, geralmente nas quadras das 

escolas, ou seja, tanto as do Grupo Especial, quanto as do Grupo de Acesso. Observa-se que 

os aniversários de ala não se restringem a um espaço físico bem delimitado, a um bairro, por 

exemplo, entretanto, essa categoria, assim com outras desenvolvidas por Magnani (2002, p. 

24), pedaço, mancha e trajeto, possuem igualmente a capacidade de serem levantadas, 

descritas e localizadas. 

Como estratégia para organização do material de pesquisa, além de transcrições e 

análise de entrevistas realizadas nos eventos que presenciei, optei por descrever e 

compreender determinados eventos que fazem parte de um calendário festivo das escolas de 

samba do Rio de Janeiro, e que integram as atividades da ala das baianas. Sendo assim, relato 

e detalho a seguir alguns dos eventos que participei durante o período da pesquisa. 

 

2.1.  A ALA DAS BAIANAS 

 Atualmente há cerca de setenta agremiações no Rio de Janeiro, organizadas em grupos: 

Especial, Série A e o conjunto das escolas de acesso, por ordem hierárquica. Apenas doze 

escolas pertencem ao Grupo Especial, e o conjunto das escolas de acesso é composto por 

quatro grupos, a Série A, antiga Série Ouro - unificação dos grupos de acesso A e B - e os 

grupos ou séries B, C e D que somam quase sessenta agremiações. 

Nas escolas de samba há uma organização interna que se divide em alas. 

(CAVALCANTI, 2011, p.4). A ala das baianas - a formação de uma ala própria com 

características que permanecem até os dias de hoje - está presente no desfile das agremiações 

cariocas desde 1960 (BERNARD, 2001), como ala de evolução, e já há algum tempo ela é 

obrigatória nos desfiles das escolas de samba. Essa obrigatoriedade se refere tanto ao número 

de integrantes na ala, quanto à presença da mesma nos desfiles, sob a pena de perda de pontos, 

assinalando assim a sua importância e o seu valor ritual. (CAVALCANTI, 2011, p.7). Embora 

a ala não seja um quesito avaliativo em si, ela é julgada por suas fantasias e pela evolução do 

seu desfile. 
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Hoje em dia, as grandes escolas têm a obrigatoriedade de desfilar com no mínimo 

setenta baianas, enquanto que as menores com cerca de trinta e cinco. Embora a ala seja vista 

por muitos como um grupo composto apenas por mulheres mais velhas, na faixa dos 40 aos 

80 anos, há mulheres mais jovens que compõem a ala. 

A ala das baianas “alude às origens afro-brasileiras do samba e, além de acolhedoras e 

maternais, as baianas representam também a prodigalidade.” (CAVALCANTI, 1994). Como 

as demais alas da escola à exceção da bateria, a ala das baianas não é julgada por nenhum 

quesito específico, no entanto, as baianas ocupam um lugar especial no conjunto das alas, e no 

desfile evoluem segundo uma coreografia característica e muito apreciada: “giram em torno 

do próprio corpo, todas ao mesmo tempo e no mesmo sentido.” O giro característico do 

bailado da baiana faz rodar suas amplas saias e provoca um efeito visual muito bonito, 

apreciado por todos. Pode-se dizer que esse movimento é, em si, para esse grupo social, “o 

símbolo de sua atividade e vitalidade características.” (CAVALCANTI, 2011, p.4). 

 

2.2. OS ANIVERSÁRIOS DE ALA  

 

 Como mencionado anteriormente, em todas as agremiações obrigatoriamente existe a 

ala das baianas, e cada escola possui uma data comemorativa de fundação da sua ala. A 

existência de muitas agremiações acarreta consequentemente na organização de um 

calendário mensal de festividades. Sendo assim, ao longo do ano quase todos os meses têm 

uma comemoração de fundação da ala de baiana de alguma agremiação carioca, seja ela em 

forma de festas ou passeios. 

Durante os dois anos de pesquisa tive a oportunidade de presenciar alguns aniversários 

de ala, dentre eles, o aniversário da ala das baianas da escola de samba Acadêmicos do 

Cubango (2012), da Estação Primeira de Mangueira (2011), e da agremiação carnavalesca 

Estácio de Sá (2011), este último o meu primeiro trabalho de campo sozinha e um dos mais 

importantes, no qual conheci a dona Gilma, coordenadora da ala das baianas da escola de 

samba Portela; uma pessoa que se tornou imprescindível ao longo da pesquisa por ser uma 

importante mediadora. A noção de mediador, desenvolvida por VELHO (2001) será mais bem 

elucidada no terceiro capítulo, sobre trajetórias. No contexto da pesquisa, a dona Gilma 

desempenha uma nova função social, o papel de mediadora por transitar entre grupos sociais 

distintos, entre diferentes hierarquias dentro do universo do carnaval. Antes era baiana, e 
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atualmente coordena a ala das baianas da escola de samba Portela. 

Nos aniversários de ala pude observar alguns elementos característicos comuns como, 

por exemplo, um grande bolo comemorativo acompanhado de doces de festa, doces de 

compota e uma mesa farta e bem variada com frutas frescas. A decoração dos aniversários 

geralmente remete as cores dos pavilhões das agremiações. As festas geralmente são 

realizadas na própria quadra das escolas e, no geral os eventos são diurnos, iniciando às 13h, 

normalmente de um domingo. Por conta do horário da festa, um almoço é servido 

gratuitamente, e as bebidas - água, refrigerante, cerveja etc. -, geralmente são pagas, vendidas 

na própria quadra da escola anfitriã. 

No CCC tive contato com a pesquisadora e curadora Sayonara que além de me 

apresentar o espaço, me contou sobre o encontro de baianas que ocorreria na quadra da escola 

de samba Estácio de Sá duas semanas seguintes. Naquele mesmo dia, a Sayonara me indicou 

a Louise, ex-baiana da agremiação Estação Primeira de Mangueira, e então apoio da harmonia 

da ala das baianas da verde e rosa, para a realização de uma entrevista. A Louise atuou como 

baiana desfilante de 1998 a 2005, ela é oriunda da ala das crianças, desfilou na ala mirim, 

como passista, em alas comerciais das mais diversas, em carros alegóricos e, além disso, é 

ritmista. O término de sua carreira de baiana na Estação Primeira de Mangueira decorreu de 

problemas de saúdes que a impossibilitaram de desfilar como baiana, por conta, sobretudo, do 

peso das fantasias da ala. 

A escolha do seguinte trecho se justifica pela descrição mais detalhada do que seriam 

os aniversários de ala e o que ocorre nesses eventos, e dessa maneira serve de introdução da 

subseção apresentada. 
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(...) tem um calendário de festas de aniversário da ala das baianas, e cada ala de 

baiana tem uma data comemorativa de fundação da ala, então, por exemplo, a 

Mangueira, ela não tem uma data precisa de ano, dia, mês e ano de fundação. A ala 

foi instituída no ano de 62, dentro da gestão do presidente Roberto Paulino, então no 

ano de 62 ele confiou esse encargo a Dona Neuza, mas dia e mês, nós não temos! 

Então, instituiu-se que seria comemorado em novembro, em datas variáveis, entre o 

dia e 15 e o dia 20, entendeu? Nem todo ano é possível se fazer festa, dados os 

recursos, mas esse novembro próximo, nós temos festa agendada para o dia 27, e 

todo o mês (...) aí o que você falou: “Ah, todos os meses (...).”. Não são todos os 

meses! (...). Cerca de quase toda semana você acaba tendo uma festa, por quê? São 

doze agremiações do Grupo Especial, acrescidas pelas escolas do Acesso, aí você 

acaba tendo um calendário mensal, entendeu? Então eu estive semana passada na 

festa da Estácio, amanhã, por exemplo, tem uma festa no Paraíso do Tuiuti, na 

semana anterior a da Estácio, houve uma festa na quadra da São Clemente. Isso tudo 

ocorreu agora em outubro. Então outubro teve festa na São Clemente, festa na 

Estácio, e amanhã no Paraíso do Tuiuti. Em novembro (...). Salgueiro esse ano não 

realiza festa! Elas optaram por passeio, mas também é comemorado em novembro! 

Vai ter Viradouro, e tem Mangueira, também já está agendado! Aí em janeiro 

costuma-se fazer a festa da Portela, e da Imperatriz em fevereiro, entendeu? Então o 

calendário funciona mais ou menos assim. E a Mocidade sempre faz em setembro 

nessa data variável entre a segunda quinzena, do dia quinze (...) não chega nem ao 

dia vinte a festa delas não! (…). E cada escola faz uma festa com uma estética. A 

festa da Mocidade tem como característica um baile, baile com orquestra, ou uma 

banda, naqueles moldes de dança de salão, aí oferece (...). Mas a festa sempre (...). 

No âmbito geral, ela sempre tem um bolo muito grande, comemorativo, doces de 

compota, doces de festa, doces pequenos de festa, e é sempre servida uma refeição, 

seja almoço ou jantar. A única escola que fazia jantar era a Mocidade, as demais 

optam por almoço e fazem uma festa diurna, começando sempre às 13h, entre 13h e 

14h. A Portela, nos últimos cinco anos sempre fez uma festa temática, volta da para 

o tema carnaval, e a Mangueira opta cada ano por um tema, uma festa (...). Esse ano 

vai ser Bahia, e Havaí (...). A próxima festa delas é: “Vou festejar!”, seguindo o 

enredo (...). O Salgueiro também costuma fazer seguindo o enredo. 

 
(Louise, ex-baiana da escola de samba Mangueira). 

 

 

No dia 23 de outubro de 2011, presenciei o aniversário da ala das baianas da escola de 

samba Estácio de Sá, localizada no bairro Estácio, zona central da cidade do Rio de Janeiro. 

Assim que cheguei próximo à quadra avistei um grupo de baianas formando uma fila e, 

imediatamente procurei conversar com algumas delas a fim de conseguir uma primeira 

aproximação com o meu grupo de estudo. Tive contato com uma baiana da agremiação União 

da Ilha do Governador que quase instantaneamente me acolheu e me deixou acompanhar a ala 

da escola durante o aniversário. Por estar acompanhada da ala, consegui entrar no evento sem 

nenhuma restrição. 

 O início do evento foi marcado pela apresentação das baianas das escolas de samba 

presentes pelas baianas anfitriãs, ou seja, da agremiação Estácio de Sá. Enquanto as baianas 
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adentravam a quadra, sambas-enredo de suas escolas eram tocados, compondo e 

complementando suas apresentações. Na ocasião observei que grande parte das baianas estava 

vestida com indumentárias e/ou acessórios nas cores das bandeiras de suas agremiações e que, 

embora apresentassem roupas diferente uma das outras, grande parte delas aludiam ao traje 

tradicional de baiana, que reflete as influências da cultura africana, composto por turbantes, 

pano da costa, braceletes e colares, saia rodada e batas brancas; e algumas roupas aludiam ao 

traje mais carnavalizado da baiana de escola de samba. 

 A maioria das agremiações, tanto as do Grupo Especial, quanto as do Grupo de Acesso 

são convidadas para os aniversários de ala. Ainda que muitas escolas de samba realizem festas 

para comemorar a data de fundação da ala de suas baianas, alguma agremiação não têm 

condições financeiras pra arcar com festas todos os anos, e há ainda agremiações que optam 

por passeios ou por outras formas de comemorar a data ao invés das festas de baiana. 

  No local da festa, quadra da agremiação carnavalesca Estácio de Sá, havia diversas 

mesas e cadeiras agrupadas, quase todas reservadas às baianas convidadas. As mesas estavam 

forradas com uma toalha azul e em cada uma delas havia uma cesta com frutas frescas, e 

próximo a elas havia uma placa identificando a mesa de cada agremiação.  

A quadra da escola é relativamente grande e possui um palco, centralizado ao fundo, 

no qual uma banda tocava diversos sambas ao longo da festa. O almoço foi servido aos 

convidados no espaço “além-quadra” da escola, atrás do palco, onde fica localizada a cozinha.  

No meio da festividade as baianas formaram uma roda, bailaram e entoaram sambas-

enredo considerados clássicos de todos os tempos pelos sambistas, e também os sambas-

enredo de 2012, o ano carnavalesco “vigente”, tendo em vista que o aniversário da ala das 

baianas da Estácio de Sá havia sido realizado no mês de outubro de 2011, período pré-

carnavalesco no qual as escolas de samba já se preparavam para o carnaval de 2012 e os 

sambas-enredo de cada agremiação já havia sido votado e escolhido. 

Ao longo do evento realizei seis entrevistas, das quais quatro com baianas de 

diferentes agremiações, dona Claudete da escola de samba União da Ilha do Governador, dona 

Maria da Unidos de Vila Isabel, dona Gilma da Portela e dona Geralda da Renascer de 

Jacarepaguá, além do então presidente da ala das baianas da Unidos do Porto da Pedra, 

Antonio Ricardo e da coordenadora da ala da mesma agremiação, Sandra Maria. As 

entrevistas realizadas com baianas durante os eventos frequentados no período da pesquisa 

serão detalhadas no capítulo seguinte, sobre trajetórias. A entrevista se tornou uma ferramenta 

metodológica importante no processo da pesquisa, pois esse recurso possibilitou aproximar-
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me do meu grupo de estudo, permitindo relatar suas vivências e experiências pessoais que 

enriqueceram a análise da pesquisa, e por fim se configuraram noutra ferramenta 

metodológica, a trajetória. 

No encontro de baianas, pude observar a presença de alguns familiares, de integrantes 

da comunidade da escola anfitriã, presidentes e coordenadores de ala de baianas, além de 

fotógrafos que registraram o aniversário, mas todos convidados para o evento. Ao final, as 

baianas anfitriãs fizeram agradecimentos aos presentes e aos organizadores da festa, e 

iniciaram um momento de oração, no qual geralmente é rezado um pai-nosso, esse momento 

segundo o relado de algumas baianas entrevistadas, é algo que vem se tornando frequente nos 

encontros de baianas. Em seguida o bolo e os doces foram servidos aos convidados.  

Ao fazer uma análise dos aniversários de ala que presenciei ao longo da pesquisa pude 

notar que eles constituem espaços importantes no cultivo da “tradição” das “tias” baianas. 

Nos aniversários de ala presenciados observei a existência de amizade entre baianas de 

diferentes agremiações, e que não só os aniversários de ala, mas o conjunto de eventos ligados 

à ala atua como uma forma de manutenção dos vínculos de amizade que são criados por essas 

mulheres nesses eventos. Nesse sentido, esses espaços, não só as quadras das escolas nas 

quais geralmente ocorrem os aniversários de ala, funcionam como espaços de encontro e 

sociabilidade, e é a partir desses eventos que uma rede de relações sociais vai sendo tecida e 

um circuito de sociabilidades próprio da ala vai sendo construído.  

Dessa forma, podemos dizer que esse circuito é composto por espaços de 

sociabilidades ligados à ala, e de forma independente com relação ao espaço urbano, ou 

melhor, não se restringindo a um espaço específico, mas que direta ou indiretamente esses 

eventos estão articulados ao calendário festivo das escolas de samba do Rio de Janeiro e, 

portanto, às atividades festivas do carnaval carioca. 

  

2.3.  Lavagem da Sapucaí 

 

A lavagem da Sapucaí é uma cerimônia liderada por diversas agremiações cariocas 

que acontece desde o ano de 2011. O evento é realizado pelas baianas com o propósito “varrer” 

os maus fluídos da passarela do samba, e a partir dessa cerimônia que é iniciado oficialmente 

o carnaval no Sambódromo. 

A cerimônia é realizada no final da temporada dos ensaios técnicos das escolas de 

samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e também das escolas que compõem a Série A - 
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fusão dos antigos grupos de acesso A e B -, que atualmente também integram o grupo das 

escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí. 

No decorrer da pesquisa acompanhei a lavagem do ano de 2012, que ocorreu no dia 12 

de fevereiro, após a reinauguração do Sambódromo, do ano de 2013 que foi realizada no dia 

20 de Janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, e a de 2015, que 

aconteceu no dia 8 de fevereiro, em celebração aos 450 anos da cidade.  

Em 2012 presenciei o segundo ano da lavagem, acompanhada de minha orientadora de 

pesquisa, que além de me acompanhar, fez o registro fotográfico não só da concentração da 

lavagem, mas do ritual em si. O fato de eu ser integrante da ala das baianinhas da escola de 

samba Portela e de estar em permanente contato com as baianas da agremiação, contribuiu 

para que eu e minha orientadora de pesquisa conseguíssemos acompanhar o ritual junto à ala 

das baianas da azul e branco.  

No dia 12 de Fevereiro de 2012 houve a reinauguração do Sambódromo, e o espaço 

foi apresentado ao público como originalmente o arquiteto Oscar Niemeyer o projetou, após 

uma reforma que possibilitou o aumento da capacidade do espaço do Sambódromo.  

A festa de reinauguração do Sambódromo contou com a presença do prefeito do Rio 

de Janeiro Eduardo Paes, do arquiteto Oscar Niemeyer e de outras personalidades, além de 

amantes do samba que aguardavam a lavagem e o último ensaio técnico da escola de samba 

Beija-Flor de Nilópolis. Um dos marcos da festa de inauguração foi a Corre Aí na Sapucaí, 

uma prova de corrida na própria avenida que contou com a participação de diversos atletas e 

foliões. Em seguida, as ”tias” baianas deram início à lavagem da Sapucaí que oficializou a 

entrega do Sambódromo. 

A lavagem estava marcada para as 19h e antes da cerimônia começar fiz algumas 

observações na concentração, utilizando também o recurso audiovisual para registrar o evento. 

Nesse momento, pude notar a presença de muitas “tias” baianas de diferentes agremiações, e 

cada uma apresentava uma vestimenta diferente, algumas agremiações com roupas mais 

carnavalescas, mas ainda apresentando elementos que aludem às religiões afro-brasileiras 

como, por exemplo, as baianas da escola de samba Portela, que geralmente optam pelo uso de 

batas com estampas mais carnavalescas, embora não abram mão do uso do turbante, das 

pulseiras, guias e adereços como demonstra a figura abaixo. 
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Figura 4 - Baiana da escola de samba Portela. 

                 Concentração da lavagem da Sapucaí, 20 de janeiro de 2013.  Fotógrafa: Marina Morena Alves. 

 

 

Outras escolas de samba optam por roupas com elementos mais característicos do traje 

tradicional da baiana, ou seja, turbante, pano da costa, braceletes e colares, e saia rodada, 

predominando a cor branca, a título de exemplo, as baianas da agremiação Acadêmicos do 

Salgueiro, na imagem a seguir. 
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  Figura 5 - Baiana da agremiação Acadêmicos do Salgueiro. 

        Concentração da lavagem da Sapucaí, 20 de janeiro de 2013. Fotógrafa: Marina Morena Alves. 

 

 

Observa-se a partir dessas duas fotografias que enquanto a ala das baianas da escola de 

samba Portela se apresenta com uma roupa mais carnavalesca, e opta pelo uso de uma bata 

com uma estampa na cor dourada, a ala das baianas da agremiação Acadêmicos do Salgueiro 

se apresenta com uma vestimenta que alude à roupa tradicional da baiana com a presença da 

saia rodada, inclusive, a única agremiação que portava saia rodada no ritual do ano em 

questão, além do uso do turbante, e da predominância da cor branca. 

Ao entrevistar a dona Gilma, que atua na coordenação da ala das baianas da 

agremiação Portela, descobri que as diferenças das características das vestimentas das 

diversas agremiações têm certa ligação com a relação que essas mulheres têm com as 

religiões afro-brasileiras. Pode-se dizer que a lavagem da Sapucaí é um exemplo de 

sincretismo religioso entre catolicismo e religiões afro-brasileiras como, por exemplo, o 

candomblé. A cerimônia mistura elementos do catolicismo, como o São Sebastião, que 

também é cultuado na umbanda, na qual corresponde a um orixá, Oxóssi; com elementos 
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usados em cultos religiosos de religiões afro-brasileiras, como por exemplo, os defumadores e 

o uso da erva arruda. Cabe aqui relatar que embora essa questão esteja presente no universo 

do carnaval e das “tias” baianas e que eu reconheça a importância dela ser problematizada em 

algum momento, ela não é o foco de minha análise e não será aprofundada neste trabalho. 

A lavagem da Sapucaí é liderada por baianas das diversas agremiações cariocas do 

Grupo Especial e dos de Acesso há cinco anos, e se configura como a cerimônia oficial de 

abertura dos trabalhos na passarela do samba, assinalando a importância das baianas no 

contexto do carnaval carioca, tendo em vista que atualmente é a lavagem da Sapucaí que abre 

oficialmente o carnaval no Rio de Janeiro. 

O evento de 2012 contou com a presença de membros do grupo Afoxé Raízes 

Africanas, o bloco Filhos de Gandhy, personalidades do samba, jovens casais de mestres-salas 

e porta-bandeiras da Escola de formação Manoel Dionísio, baianinhas da Escola Mirim 

/AESM, o presidente da LIESA, Jorge Castanheira, o então secretário municipal de Turismo e 

presidente da Riotur, Antônio Pedro Figueira de Mello, entre outros. 

Na concentração da cerimônia pude conversar e conhecer as baianinhas da Escola de 

Samba Mirim Infantes do Lins que teve a iniciativa de dar oportunidade a baianinhas 

portadoras da síndrome de Down a participarem também do evento, dentre elas, a Fernanda, 

que além de baianinha é atriz e repórter da TV Brasil. Nas lavagens de 2013 e 2015 também 

observei a presença de algumas baianinhas, geralmente acompanhadas de suas mães e avós, 

mas não organizadas em alas, exceto as baianinhas da Infantes do Lins, e um ala de 

baianinhas organizada pela Associação das baianas que desfilou no ritual de 2015. 

Os jovens alunos da Escola de Mestre-sala e Porta-bandeira Manoel Dionísio 

participam do ritual desde sua criação. No evento de 2012 fui apresentada ao Mestre Dionísio 

por minha orientadora, e no ano de 2014 pude conhecer um pouco mais sobre o trabalho da 

Escola de formação de casais de mestres-salas e porta-bandeiras ao participar de um projeto 

de extensão no qual convivi com o cotidiano dos alunos, a dificuldades que a Escola têm 

todos os anos para manter-se, e o papel dela para a continuidade da “tradição” da dança do 

casal de mestre-sala e porta-bandeira.  

A Escola de formação de Mestre-sala e Porta-bandeira é um projeto do Mestre 

Dionísio, um reconhecido bailarino formado pelo grupo folclórico de Mercedes Baptista, e foi 

fundada em 17 de Julho de 1990, com objetivo de formar novos casais aptos a executarem o 

bailado do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Atualmente funciona em um espaço no 

Sambódromo cedido pela prefeitura, e ministra aulas que são gratuitas e ocorrem durante o 
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ano a partir do mês de maio, nas tarde de sábado, e se estendem até o mês de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Figura 6 - Mestre Manoel Dionísio. 

     Concentração da lavagem da Sapucaí, 8 de fevereiro de 2015. Fotógrafa: Marina Morena Alves.  

 

 

Ao conversar com as baianas presentes, descobri que na lavagem é solicitado que cada 

agremiação do Grupo Especial se apresente com trinta baianas, e as de Acesso com vinte 

baianas que são “padronizadas” e diferenciadas através de suas roupas, geralmente 

confeccionadas especialmente para o ritual, e que por vezes são cedidas pelas agremiações e 

às vezes são cobradas por elas; e também por seus calçados, sandálias baixas, da mesma cor, e 

no caso de algumas agremiações, compradas na mesma loja ou confeccionadas iguais com o 

intuito de padronizar a ala. Embora algumas agremiações optem por usar roupas de outras 

cores, é a cor branca que predomina na maioria das agremiações cariocas. 

Na concentração pude notar que cada agremiação estava responsável por um elemento 

constitutivo do ritual, que variava entre diferentes ervas, plantas, flores diversas, água de 



 

41 

 

cheiro e defumadores. Ao investigar sobre a divisão desses elementos entre as agremiações 

descobri que ela se dá através de um sorteio realizado pela LIESA, que é a Liga Independente 

das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, porém, ao conversar com a Dona Gilma da escola de 

samba Portela, soube que algumas agremiações não ficam responsáveis por certos elementos 

em respeito as suas relações com as religiões afro-brasileiras, como é o caso da própria 

Portela que geralmente fica responsável por levar palmas brancas e não por elementos 

diretamente ligados aos cultos das religiões afro-brasileiras, a título de exemplo, os 

defumadores, as “vassouras” de arruda, entre outros, justamente por conta da posição da 

presidente da ala que é protestante, e também em respeito às ”baianas da escola” que são 

adeptas a diferentes religiões.  

 

 

 

          

Figura 7 - Defumadores. 

     Lavagem da Sapucaí, 12 de fevereiro de 2012. Fotógrafa: Renata Gonçalves.  

 

 

 

Assim como nos aniversários de ala, na lavagem ficou perceptível a existência de 

“empréstimos” de baianas entre as escolas. A partir de relatos e observações pude notar que 

muitas baianas desfilam em mais de uma agremiação, e os laços de amizade entre as alas têm 

grande importância na manutenção delas, pois há uma real necessidade de trânsito de 

integrantes, por conta do gradativo falecimento dessas mulheres, e em contrapartida com este 

fato, o cumprimento da obrigatoriedade do número de baianas nos desfiles das escolas de 
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samba.  

Desde os primeiros momentos do ritual da lavagem e até mesmo durante todo o 

cortejo, uma forte chuva caiu, transformando a lavagem simbólica numa real lavagem, apesar 

disso, o público e as baianas permaneceram no Sambódromo, e o ritual deu seguimento. Nos 

outros anos que acompanhei a lavagem, coincidentemente choveu, mas não com a intensidade 

e duração da chuva da lavagem do ano de 2012. A chuva atrapalhou um pouco o registro 

fotográfico do ritual, por conta da preocupação com alguma danificação da câmera 

profissional que estava com a minha orientadora. Como alternativa para inusitada situação, o 

guarda-chuva foi usado como proteção da câmera e servindo de auxílio a minha orientadora 

na caminhada da passarela, porém, ao mesmo tempo observando o cortejo. Uma das cenas 

que me marcou no ritual foi quando uma baiana se aproximou de mim e encostou uma 

“vassourinha” de arruda no meu ombro, me desejando boas energias e bons fluidos para a 

minha vida. 

Ao entrar na avenida, notei a presença de um carro alegórico que carregava a imagem 

de São Sebastião, o padroeiro do município do Rio de Janeiro, e próximo a ele, bandeiras das 

diferentes agremiações, além de arranjos florais. O carro acompanhava o puxador de samba e 

a bateria, composta pela cantora Alcione e pelo ator e então mestre de cerimônia, Milton 

Gonçalves que proferiu algumas palavras relembrando a importância dos pioneiros do samba, 

do surgimento da Marquês da Sapucaí e da reforma do Sambódromo para a cidade do Rio de 

Janeiro. 

Após a fala do ator Milton Gonçalves as “tias” baianas deram as mãos e rezaram um 

pai-nosso, antes do início do cortejo. Essa prática de rezar-se um pai-nosso nos eventos de 

baianas vem se tornando cada vez mais frequente. A lavagem da Sapucaí é um momento em 

que as diferenças religiosas são postas de lado, e o objetivo comum das baianas é propagar a 

paz e a união entre as agremiações, além de “varrer” os maus fluídos da passarela do samba, e 

desejar um ótimo carnaval e um bom desfile para todos. 

As “tias” baianas cantaram e bailaram ao som de sambas antigos durante toda a 

lavagem e, diferentemente dos momentos dos desfiles, nos quais há uma rigorosidade maior 

por conta da coreografia, elas tiveram um momento mais descontraído, no qual puderam 

bailar livremente. No decorrer do ritual, notei que algumas baianas deixavam suas flores e 

plantas ao longo da avenida e outras distribuíam ao público; as que estavam com “vassouras” 

feitas de arruda, “variam” a pista do samba, enquanto outras jogavam água de cheiro, com o 

intuito de afastar os maus fluídos do Sambódromo. 
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                                                      Figura 8 - Pai-nosso. 

     Lavagem da Sapucaí, 12 de fevereiro de 2012. Fotógrafa: Renata Gonçalves.  

 

 

Ao final do ritual, o carro alegórico que carregava o santo padroeiro do município do 

Rio de Janeiro soltou uma linda chuva de prata que encerrou a cerimônia e, por incrível que 

pareça no momento em que o ritual terminou, a chuva cessou. 

Pode-se dizer que a lavagem da Sapucaí se constitui como um espaço de sociabilidade 

das “tias” baianas, num lugar de reunião dessas mulheres que almejam um objetivo comum, 

“varrer” os maus fluídos da passarela do samba e assim ter um ótimo carnaval, independente 

do credo de cada uma e de suas religiões, o que as une nesse rito sincrético é o desejo de 

prosperar a paz, a união entre as pessoas, união das religiões e de ter um bom carnaval na 

passarela do samba. 

O ritual da lavagem da Sapucaí assinalou ainda mais a importância das baianas no 

universo do carnaval carioca, pois essa cerimônia, liderada pelas “tias” baianas, inicia 

oficialmente o carnaval no Sambódromo, e nesse sentido, ela está diretamente articulada às 

atividades festivas do carnaval carioca. 
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2.4. O ÁPICE DO PROCESSO CARNAVALESCO: DA MARQUÊS DE SAPUCAÍ À 

INTENDENTE MAGALHÃES 

 

“[...] Iaiá 

De saia rendada em cetim 

Bota o tempero na festa 

Oi, tem abará e quindim...”. 

 

(Samba-enredo da Portela, 2012). 

 

 

Durante doze meses o processo carnavalesco envolve diversos atores sociais, tais 

como compositores, intérpretes, coreógrafos, músicos, passistas, mestres de harmonia, 

carnavalescos, artistas e artesãos que trabalham em diversas áreas para produzir “o maior 

espetáculo da terra” - o carnaval. 

              Ao longo do ano todas as agremiações tanto as do Grupo Especial, quanto o conjunto 

das escolas de acesso do Rio de Janeiro se preparam para o carnaval, e perto do final do ano, 

geralmente no mês de outubro as escolas de samba iniciam os ensaios técnicos. Os últimos 

meses do ano, novembro e dezembro, e o mês que antecede o carnaval, geralmente janeiro, 

são os meses de maior agitação nas agremiações cariocas. Antes do início dos ensaios técnicos 

ocorrem as disputas dos sambas-enredo, e após a escolha do enredo e consequentemente do 

samba-enredo, se dá início aos preparativos do novo carnaval. 

Em geral, no mês de outubro as agremiações dão início aos ensaios técnicos, e à 

medida que os meses vão passando, os ensaios vão se intensificando. Os ensaios técnicos na 

Sapucaí que acontecem a partir do mês de janeiro servem para simular o dia do desfile oficial, 

mas diferentemente do dia do desfile, o ensaio técnico não conta com a presença de alguns 

componentes e elementos, tais como fantasias e alegorias.  

No dia do desfile das escolas de samba, todos os componentes e elementos estão 

presentes; comissão de frente, ala das baianas, ala dos passistas, velha-guarda, ala das 

baianinhas nas agremiação em que existe esta ala, bateria, rainha de bateria, mestre-sala e 

porta-bandeira, ala das crianças, entre outras, além dos carros alegóricos, fantasias e adereços. 

O carnaval pode ser visto como um ritual polissêmico, que mobiliza várias cidades e toda uma 

rede de sociabilidades. Ele “reúne um pouco de tudo - a diversidade na uniformidade, a 

homogeneidade na diferença, o pecado no ciclo temporal cósmico e religioso, a aristocracia 

de costume na pobreza real dos atores.” Em suma, “ele remete a vários subuniversos 
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simbólicos da sociedade brasileira.” (DAMATTA, 1979, p.46). 

Ao longo do desfile, os atores sociais dramatizam diversas histórias, com vários 

sentidos, a partir do samba-enredo, e assim constroem uma história - enredo - a ser contada na 

passagem da avenida. Durante todo o desfile, o enredo é entoado diversas vezes, e embora se 

observe uma evolução linear da escola, a repetição do enredo nos remete a uma temporalidade 

cíclica, como se a história fosse sempre contada novamente, e ao mesmo tempo, com o final 

de uma história, se inicia outra, e outra, como se nunca fosse findar. 

O desfile ao mesmo tempo em que é o ápice do carnaval, ele inicia o fim desse 

processo. A festa tem seu início oficial na sexta-feira de carnaval, embora os foliões o iniciem, 

extraoficialmente, cada vez mais cedo; tendo seu fim na quarta-feira de cinzas. Após o 

término do carnaval, a cidade toda volta sua rotina, os indivíduos assumem novamente os seus 

papéis sociais, e tudo volta ao seu lugar. 

Dentre as escolas de samba existentes no Rio de Janeiro, somente as doze pertencentes 

ao Grupo Especial, e as catorze escolas que compõem a Série A, antiga Série Ouro, desfilam 

na Marquês de Sapucaí. As agremiações que integram os grupos ou séries B, C e D, desfilam 

na Estrada Intendente Magalhães, no bairro do Campinho, localizado na zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro. Essa estrada é interditada durante todo o desfile, e também horas antes por 

conta da concentração dos integrantes das escolas e para a organização das alas e dos carros 

alegóricos. Com a finalidade de realização dos desfiles das escolas que compõem o Grupo de 

Acesso são montadas arquibancadas na Intendente Magalhães, e diferentemente do desfile das 

escolas do Grupo Especial, os desfiles realizado no bairro do Campinho são gratuitos e 

abertos ao público. 

No decorrer da pesquisa também presenciei o desfile das escolas de samba que 

integram a Série C, do Grupo de Acesso. Essa experiência foi bastante interessante, pois no 

ano anterior havia experienciado fazer parte da ala das baianinhas da agremiação Portela e 

pude desfilar no Grupo Especial, e a partir dessa experiência tive um pouco de noção sobre o 

processo de construção do desfile, ao participar dos ensaios e desfilar numa ala, o que me 

permitiu ter uma perspectiva sob o ponto de vista do desfilante, uma perspectiva de perto e de 

dentro da ala e do desfile. Em contraposição, a perspectiva distanciada que tive como 

espectadora, como público no desfile das escolas de acesso, me permitiu ter uma noção do 

desfile como um todo; os carros alegóricos, as alas, observar os detalhes das fantasias, a 

harmonia de cada escola, a evolução, as surpresas das comissões de frente, e não só parte dele, 

um fragmento.  
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Dessa forma, ambas as perspectivas foram igualmente importantes para um maior 

entendimento do desfile, de parte do processo de construção do carnaval carioca, um 

espetáculo que é preparado com bastante esforço durante o ano inteiro, esforço esse expresso 

na avenida no dia do desfile oficial. A partir dessas experiências pude ter um olhar mais 

completo sobre a ala das baianas, tanto nos bastidores, quanto no momento do desfile, através 

das perspectivas do desfilante e do público, que me permitiram fazer uma análise mais 

completa sobre a realidade do meu grupo de estudo. 

Em 11 de fevereiro de 2013 tive a oportunidade de assistir ao desfile das escolas de 

samba da Série C, do Grupo de Acesso, composto na época por doze agremiações que 

desfilaram na mesma noite, das 19h às 5h da manhã do dia seguinte. 

Naquela segunda-feira de carnaval desfilaram as escolas de samba: Corações Unidos 

do Amarelinho, Lins Imperial, Boca de Siri, Acadêmicos da Abolição, Acadêmicos do Dendê, 

Unidos de Bangu, Mocidade Unida da Cidade de Deus, Arrastão de Cascadura, Acadêmicos 

do Engenho da Rainha, Unidos do Cabuçu, Gato de Bonsucesso e Acadêmicos de Vigário 

Geral. 

Cada agremiação desfila em torno de 30 a 40 mim e seu número de componentes não 

chega a reunir 300 integrantes. Ao longo do desfile observei que o número de integrantes na 

ala das baianas é bem menor comparada ao Grupo Especial, e notei que muitas escolas de 

acesso não desfilavam nem com dez baianas.  

Ao observar mais atentamente a ala das baianas das escolas da Série C pude notar que 

há um grande desfalque no número de integrantes da ala, e ao longo dos desfiles pude 

constatar a presença de baianas de agremiações do Grupo Especial, até mesmo algumas 

baianas da escola de samba Portela que desfilaram na Intendente. A partir dos problemas 

relatados pelas baianas e pela observação sob a perspectiva de perto e de dentro em contraste 

com a distanciada, percebi que a ala das baianas precisa de maior atenção. Observa-se uma 

falta de centralidade nas prioridades das escolas com relação a essa problemática cada vez 

mais presente nas escolas, e ainda a falta de interesse das pessoas mais jovens em ingressar na 

ala das baianinhas - ala preparatória para a ala das baianas, existente em algumas agremiações 

-, ou de ingressar na ala das baianas após passar pela ala preparatória, transição que pelo 

menos na escola de samba Portela, não é obrigatória. Nesse sentido, poderia se constituir 

numa forma de dar continuidade às inventividades das tradições da ala. 

         Alguns fatos sobre os desfiles do Grupo de Acesso merecem maior atenção como, por 

exemplo, a questão do espaço cedido aos desfiles que é limitado e estreito, ou seja, não 
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satisfaz totalmente as necessidades de realização de um evento desse porte. Com isso, as 

escolas não tem muito espaço para a concentração, para guardar seus carros alegóricos, e os 

organizadores não conseguem manter uma ordem no espaço do desfile, vigiá-lo para que os 

desfiles ocorram tranquilamente. Observam-se pessoas do público transitando no espaço 

reservado ao desfile, por vezes, até segundos antes das escolas de samba iniciarem seus 

desfiles. A presença de crianças brincando na Intendente também é bastante frequente e 

naturalizado pela maioria do público. O número de banheiros químicos é insuficiente, assim 

como o número de transportes públicos que circulam no horário dos desfiles e no momento 

posterior ao desfile.  O somatório de problemas e limitações observados nos desfiles de acesso 

demonstram a desvalorização e de certo ponto, o descaso dos organizadores do carnaval 

realizado na Intendente Magalhães, com relação a essas escolas. 

         As condições básicas de organização e realização dos desfiles das escolas do Grupo 

Especial, e as do Grupo de acesso poderiam ser as mesmas, assim como o reconhecimento do 

valor dessas escolas, e desses distintos carnavais, pois muitas das escolas de acesso possuem 

recursos limitados para produzir um desfile, embora não lhes faltem alegria, força de vontade 

e criatividade frente às adversidades no longo processo de criação do carnaval. 

 Em vista das observações relatas sobre os desfiles das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, tanto os presenciados, quanto o experienciado, percebe-se de forma mais evidenciada 

o agravamento da problemática sobre a perda de baianas e os resultantes “empréstimos” de 

integrantes entre as diversas agremiações cariocas. Dessa maneira, esses espaços de 

sociabilidade que constituem um circuito de sociabilidades têm grande importância na 

manutenção da ala, através da construção de laços e vínculos estabelecidos pelo convívio das 

baianas de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO III 

 

MEMÓRIAS DA DANÇA DO SAMBA CARIOCA: NARRATIVAS E  

TRAJETÓRIAS DE VIDA 

 

 
 

Ê baiana 

 

Ê baiana 

Ê ê ê baiana, baianinha 

Ê baiana 

Ê ê ê baiana... 

 

(Clara Nunes) 

 

 

  

 

Dentre os objetivos desta pesquisa busquei investigar e analisar narrativas e memórias 

de “baianas de escola de samba”, de diferentes gerações, a fim de compreender como se 

delineiam as trajetórias sociais dessas mulheres, suas atuações cotidianas, inserções afetivas e 

rituais nas agremiações cariocas.  

Para tratar das trajetórias sociais das “baianas de escola de samba” optei por usar a 

trajetória da dona Gilma, minha interlocutora na pesquisa, como fio condutor para então falar 

das trajetórias de outras baianas que entrevistei nos eventos festivos relatados anteriormente. 

Nesse contexto, me aproprio da noção de mediação de Velho (2001) e de biografia, em geral 

nomeadas, trajetória de vida, a partir de um estudo que propõe um retorno do sujeito. 

Bourdieu (2006) caracteriza a noção de trajetória de vida como uma construção. Segundo ele, 

a história de vida conduz à construção da noção de trajetória percebida como uma “série de 

posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço 

que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”.   

A noção de mediação é compreendida por Velho (2001) como “a possibilidade de lidar 

com vários códigos e viver diferentes papéis sociais, num processo de metamorfose.” (2001, p. 

25). Sendo assim, pode-se dizer que os mediadores estabelecem comunicação entre contextos 

sociais, categorias e grupos distintos, permitindo o trânsito de informações e valores entre 

pessoas e meios diversos. 
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A dona Gilma, minha interlocutora no trabalho de campo na escola de samba Portela, 

ex-baiana da escola e atual coordenadora da ala das baianas, desempenha, atualmente, uma 

nova função social, o papel de mediadora no meio da escola de samba Portela, que se justifica 

pela possibilidade de transitar entre as diferentes pessoas, gerações e hierarquias, dentro de 

sua escola.  

Velho (2001) cita Cavalcanti (1994) para exemplificar a aplicação da noção de 

mediação a partir da figura do carnavalesco, no contexto do carnaval carioca. 

 

 

“No caso do carnaval, Cavalcanti aponta com clareza a existência de uma 

relação de troca onde o carnavalesco é um mediador por excelência, trazendo 

informações e procurando traduzir e interpretar preferências e padrões do mundo do 

samba tradicional e de setores das camadas médias que passam a frequentar e, 

também, a julgar as escolas. Através da mediação fronteiras são cruzadas e mesmo 

flexibilizadas, transformando padrões tradicionais de relacionamento.” (Velho, 2001, 

p. 24). 

 

 

Neste capítulo, busca-se responder algumas perguntas que nortearam a pesquisa e que 

servem de base para abordar a noção de trajetórias de vida. Como alguém se torna baiana? 

Por quê? Como se delineiam as trajetórias sociais das “baianas de escola de samba”? Como 

se estabelecem as relações sociais entre as “baianas de escola de samba”?  
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3.1. DONA GILMA  

 

 

 

                     
 

                                                         Figura 9 - Dona Gilma. 
                    Quadra da escola de samba Portela, 4 de julho de 2015.  Fotógrafa: Marina Morena Alves. 

 

 

 

Gilma Cardoso Ferreira, dona Gilma, como é chamada, foi a primeira baiana do 

G.R.E.S Portela que entrei em contato na pesquisa.  No primeiro dia de trabalho de campo, 

conversei com ela no aniversário de ala da escola de samba Estácio de Sá que ocorreu na 

própria quadra da agremiação, localizada na Avenida Salvador de Sá, no bairro do Estácio, 

zona central da cidade do Rio de Janeiro. Expliquei que estava iniciando uma pesquisa sobre 

as “baianas de escola de samba”. Dona Gilma, a partir de questões sobre como tornou-se 

baiana de escola de samba, narrou sua inserção na ala. 

Ela contou, que desde sempre gosta de samba e que sempre quis tornar-se baiana. 

Nascida no bairro de Oswaldo Cruz, em 13 de fevereiro de 1949, filha de pedreiro e 

doméstica, dona Gilma sempre teve contato com o mundo do samba. Recorda que sua avó 

gostava de assistir ao desfile e que o seu pai, portelense, saía na escola, mas era rígido, e não a 

deixava sair sozinha. Quando moça, saia no bloco “Xodó de Oswaldo Cruz”. Trabalhou como 

costureira aos dezessete anos e depois foi trabalhar em escola, como servente, na área de 

serviços gerais. Hoje em dia é aposentada, ex-baiana da escola de samba Portela e coordena 

ala com Jane Carla, a então presidente.  
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(...) do samba eu sempre gostei, então eu falava que um dia eu ainda ia sair de baiana, 

mas aí eu casei meu marido saia, eu também tinha filho né, tinha dois filhos, aí eu 

falei: “Não, não vou deixar meus filhos, minha mãe já fica para eu ir trabalhar”. (...) 

e aí quando a minha filha á estava com nove anos, ela tem diferença de quatro anos 

pro meu filho, aí ela já estava com oito e ele com quatro né, aí eu falei que eu ainda 

ia sair um dia, como a minha prima trabalha com a madrinha da Jane, que era a 

primeira... responsável da ala das baianas, presidente, aí surgiu uma vaga, na hora do 

almoço ela foi lá e me chamou, foi uma alegria só... nossa! Depois pediu que eu 

fosse tirar a medida (...) eu gostei, ai, eu me apaixonei! Fiquei mesmo saindo muitos 

anos, quase trinta anos... então veio o meu problema que foi se agravando de 

reumatismo, aí a Jane... Agradeci a ela, me botou com coordenadora. 

 

(Dona Gilma, coordenadora da ala das baianas da escola de samba Portela). 

 

 

Observou-se durante a pesquisa que a dona Gilma é uma pessoa bem importante 

dentro da ala das baianas da Portela, por desempenhar na escola uma função social de maior 

“prestígio” que a função de “baiana de escola de samba”, se constituindo uma importante 

mediadora tanto dos assuntos internos a ala, ou seja, tudo que diz respeito aos problemas de 

sociabilidade entre as baianas, ou decisões particulares da ala, como por exemplo, quanto dos 

assuntos que são referentes à ala das baianas, mas que são resolvidos por uma pessoa que está 

numa posição hierárquica acima das baianas. 

Sendo assim, a dona Gilma participa também dos momentos e decisões importantes 

relacionados à ala, como por exemplo, a mostra do protótipo da fantasia da ala das baianas, 

que é idealizado pelo carnavalesco da escola e feito por uma equipe de funcionários do ateliê 

de fantasias da Portela, no próprio barracão da agremiação. 

A partir de narrativas de jovens e velhas baianas, constatou- se que o grande motivo do 

ingresso de mulheres na ala é o gosto pelo bailado e pela indumentária da “baiana de escola 

de samba”, mas que existem variadas formas de inserção na ala.  A carreira de baiana não se 

constitui, necessariamente em uma carreira final, e a ala não é composta somente por 

mulheres mais velhas. Relato a seguir fragmentos de algumas entrevistas que realizei com 

algumas baianas durante a pesquisa, abordando quando se tornaram baianas, a forma que 

ingressaram na ala das baianas, e por quê. 
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Maria da Penha, baiana da Unidos de Vila Isabel: “Desfilo desde 82, e sempre na ala 

das baianas. Quando decidi desfilar, já fui direto para ala das baianas porque achava bonita.”. 

Maria Vanda, baiana da Unidos do Jacarezinho: “Desfilo há 10 anos! O que me 

motivou a entrar na ala foi a vontade de aprender a rodar e de fazer algo mais.”. 

Maria de Alcântara, baiana da Unidos de Vila Isabel: “Desfilo desde 1973, e sempre 

saí como baiana. Entrei por causa da roupa. Agora ela está pesada, mas antes ela era leve. Eu 

sempre gostei da roupa da baiana. Sou baiana da Sapucaí.”. 

 

(...) Olha, vou ser bem sincera, no ano anterior eu havia desfilado já pela 

comunidade, o custo das fantasias estava muito alto, isso nunca foi um diferencial 

pra mim, mas como na época eu estava casada, meu marido tinha acabado de ficar 

desempregado, eu tinha outros encargos pra cuidar, o que me motivou, a maior 

propulsora foi o fator financeiro, por que era um lugar onde eu ia poder brincar o 

carnaval sem ter custo.  

(Louise, ex-baiana da escola de samba Mangueira). 

 

 

Eu perdi o meu marido, estava muito pra baixo, e somente na ala consegui me 

realizar! Quando eu era mais jovem, eu brincava carnaval! Mas quando me casei, 

parei de desfilar. E agora retornei ao carnaval, na ala das baianas. Tenho uma irmã 

que também desfila na ala, e um sobrinho que é da coordenação. Foi ele quem me 

trouxe para a ala das baianas! 

(Fátima, baiana da agremiação carnavalesca Arranco do Engenho de Dentro). 

 

Durante a pesquisa, as baianas relataram a problemática não só do falecimento, mas 

também do envelhecimento de integrantes, e ainda a ausência de projetos de renovação da ala. 

Como dito anteriormente, a presença da ala das baianas nos desfiles das escolas de samba é 

obrigatória, assim como o número de integrante na ala. Assim, as escolas que não se 

apresentam com o número mínimo de componentes estipulado por regulamento, são 

penalizadas.  Por isso, observa-se um trânsito frequente de baianas entre as diversas 

agremiações cariocas, realidade evidenciada no relato das baianas entrevistadas.  

A dona Gilma, quando baiana desfilava em mais de uma agremiação, porém alega que 

sua primeira escola é a Portela. Dona Gilma: “Eu comecei a desfilar na Portela, mas já desfilei 

na União da Ilha já, na Imperatriz... desfilei no Império da Tijuca, e desfilei aqui na União de 

Jacarepaguá. Mas a minha escola de coração mesmo é a Portela!”. 
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(...) como baiana, além da Mangueira, só desfilei no grupo de acesso. Então no 

grupo de acesso eu desfilei em duas baianas, que foi o Paraíso do Tuiuti, fechando o 

carnaval, inclusive, foi a última escola, e desfilei no Império da Tijuca, que foi até 

uma integração de amigas que vieram me auxiliar a compor, a completar o efetivo 

da ala, porque todo ano você tem uma evasão, porque as pessoas vão falecendo, vão 

tendo problemas de saúde, impedimentos, e não há renovação!  Você imagina (...). 

Eu vou propor a você sair de baiana, você vai querer? Você vai pensar logo: “Ah, 

mais eu sou magrinha, eu sou nova, com essa roupa toda e não aparecer o meu corpo 

todo sarado.” Você esbarra nesses problemas. Ninguém quer vestir aquela roupa 

pesada. Não sabe o quanto é maravilhoso o bailado. 

 

(Louise, ex-baiana da escola de samba Mangueira). 

 

 

Claudete Honório, baiana da escola de samba União da Ilha: “Muitas baianas desfilam 

em outras escolas. Tem baiana que desfila em mais de três escolas no mesmo ano. Eu saio em 

outras escolas, mas independente disso a minha escola é a União da Ilha do Governador.”. 

Cintia Santos, baiana do G.R.E.S Protela: “Eu desfilo na Portela há 20 anos, mas não 

como baiana. Eu antes era baiana da Mangueira, já saí na Mocidade, na União de 

Jacarepaguá... eu sou de lá também... na Tradição. (risos) São várias escolas.”. 

A dona Gilma se tornou uma interlocutora imprescindível ao longo da pesquisa, pois 

desempenha atualmente a função de coordenadora da ala, e por isso, acaba por ter maior 

contato com a Jane, presidente da ala das baianas da escola de samba Portela. A partir desse 

vínculo, a dona Gilma tem a possibilidade de transitar entre hierarquias, existentes em toda 

escola de samba, e de ocupar uma posição de “prestígio” no grupo ao qual faz parte, sendo 

considerada por suas colegas de ala como uma espécie de líder do grupo. 

Notou-se na pesquisa a importância dos vínculos que se constituem a partir da 

convivência dessas senhoras nos diversos eventos relatados neste trabalho, pois eles 

proporcionam a criação e o fortalecimento de laços e redes de relações sociais, solidariedade 

e cumplicidade entre as baianas de escola de samba, constituindo-se em uma forma de cultivar 

a “tradição” das baianas, se estendendo para além do período carnavalesco.  

Ao perguntar a dona Gilma a respeito da sua relação com as baianas, enquanto ex-

baiana e agora coordenadora da ala, e ainda sobre sua relação com a Jane, a presidente da ala, 

e ela me respondeu:  

“Ah, eu me dou bem com elas, de vez em quando a Jane não pode ir  em algum 

evento, eu vou com elas e represento ela. Tem vezes que a Jane não pode ir nas 

escolas, aí eu vou pra me apresentar com elas. E com a Jane também. Eu conheço a 

Jane desde pequena, né.”. 

 

                                              (Dona Gilma, coordenadora da ala das baianas da escola de samba Portela). 
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Muitas das baianas entrevistadas responderam que não existe conflito na relação entre 

elas, e que elas são muito amigas. Observou-se também a recorrência de respostas parecidas a 

respeito da relação entre as baianas de diferentes gerações.  

Ao trabalhar com um objeto que fala, e ainda com análise de narrativas precisei ter a 

preocupação de não endossar os discursos das minhas interlocutoras, e sim problematiza-los e 

interpretá-los. Mesmo havendo conflito entre as baianas, não havia uma baiana que relatasse 

algo a respeito. No meu primeiro dia de trabalho de campo presenciei uma situação de 

conflito que relato a seguir.  

 

(...) logo de primeira pude observar que entre as baianas também existem conflitos. 

Mesmo que “bobos”, mas existem. Observando uma cena que aparentemente parecia 

normal, notei algo que me chamou a atenção. Uma das baianas da Portela estava 

comendo pipoca, tranquilamente, quando de repente outra baiana, incomodada com 

a baiana que estava comendo pipoca, começou a reclamar e a criticá-la por estar 

comendo. Ela alegava que a outra baiana estava comendo muito, que ela era muito 

gulosa. Achei a cena um tanto engraçada e ao mesmo tempo inesperada, pois ainda 

não havia presenciado uma cena de atrito entre as baianas. Foi nesse momento que 

percebi que até mesmo entre as baianas existem conflitos. 

(Marina Morena) 

 

A respeito da relação entre as baianas de diferentes gerações cito um trecho da 

entrevista que fiz com a ex-baiana da escola de samba Mangueira, Louise. 

Existe um tipo de rivalidade que acontece entre a baiana nova que tá chegando e a 

baiana mais velha (…) por que na ala tem menina de dezoito anos. E pra você 

conciliar uma pessoa de dezoito anos com uma de oitenta... São gerações diferentes, 

onde se dançava de uma forma diferente, o samba era cadenciado, hoje você tem 

aquele ritmo super corrido de um andamento um, quatro, oito, que é o número de 

batimentos por minuto, então aquilo já demanda uma aceleração muito grande, e aí é 

óbvio que ela não vai ter a desenvoltura de uma garota de dezoito anos. É o novo 

tendo que conviver com o velho. Aí começa a complicar (...). 

(Louise, ex-baiana da escola de samba Mangueira). 

 

 

O estudo de trajetórias de vida constitui-se em uma metodologia de pesquisa, servindo 

como estratégia para abordagem de redes de relações sociais, me permitindo delinear o 

circuito de sociabilidades das “baianas de escola de samba”, além de me possibilitar a 

compreensão das variadas formas de inserção afetiva e ritual das “tias” baianas nas 

agremiações cariocas. Nesse contexto, a trajetória de vida da dona Gilma, importante 

interlocutora e mediadora no meio da escola de samba a qual faz parte, tornou-se referência 

para a abordagem de trajetórias sociais de outras baianas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 À primeira vista, podemos ter a impressão de que as ”baianas de escola de samba” 

constituem um grupo composto somente por mulheres mais velhas, exclusivamente da 

comunidade, e com um corpo “arredondado”. Acreditava-se que a carreira das “tias” baianas 

se constituísse, dentro do universo carnavalesco, numa carreira final. Certamente, existem 

mulheres mais velhas que integram a ala. Todavia, trata-se de apenas parte do quantitativo de 

“baianas de escola de samba”, não correspondendo, portanto, à totalidade e a realidade desse 

grupo social.  

Ao ter contato com o universo das “tias” baianas, e fazer parte da ala das baianinhas 

da agremiação Portela, foi verificada a existência de diversos “tipos” e definições de baiana; 

baianinhas bem jovens, baianinhas mais velhas, jovens baianas com 18 anos, baianas de meia 

idade; velhas baianas de 70, 80 anos, algumas com bastante disposição para desfilar em 

diversas agremiações.  

A compreensão sobre as “baianas de escola de samba”, antes, una, limitada, "A baiana 

de escola de samba é (...)", passa então, no decorrer da investigação, a dar lugar a uma 

compreensão mais plural, abrangendo as múltiplas formas de ser baiana, e as diferentes 

perspectivas sobre as baianas. Sendo assim, não me ative a uma definição restrita do meu 

grupo de estudo.  

Notou-se a importância dos vínculos que se constituem a partir da convivência dessas 

senhoras nos diversos eventos relatados neste trabalho, pois eles proporcionam a criação e o 

fortalecimento de laços e redes de relações sociais, solidariedade e cumplicidade entre as 

baianas de escola de samba, constituindo-se em uma forma de cultivar a “tradição” das 

baianas, se estendendo para além do período carnavalesco. Descobriu-se que esses eventos 

constituem um circuito de sociabilidades bem peculiar, que busquei delinear e descrever por 

meio da etnografia dos espaços por onde elas circulam, e compreender as relações que se 

estabelecem nesses espaços. A promoção de muitos desses eventos festivos têm relação direta 

com o processo de reconhecimento da baiana de acarajé como Patrimônio Cultural Imaterial 

do Brasil. Como exemplo disso, temos a inclusão do tradicional ritual da lavagem da Sapucaí 

no calendário oficial do carnaval, assinalando ainda mais a importância das baianas no 

universo do carnaval carioca, pois essa cerimônia, liderada pelas “tias” baianas, inicia 

oficialmente o carnaval no Sambódromo, e nesse sentido, ela está diretamente articulada às 
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atividades festivas do carnaval carioca.  

Alguns problemas foram relatados pelas baianas que participaram da pesquisa, entre 

eles, o falecimento e envelhecimento das integrantes, e ainda a ausência de projetos de 

renovação da ala, e por isso observa-se um trânsito de baianas entres as escolas de samba, se 

tornando cada vez mais frequentes a ocorrência de baianas desfilarem em mais de uma 

agremiação, não só nas escolas do Grupo Especial, mas principalmente nas escolas Grupo de 

Acesso.  

Atualmente não existe a formalização de atividades que promovam a renovação da ala 

das baianas englobando todas as agremiações cariocas, e com isso, como as próprias baianas 

relatam a ala não é renovada, acarretando uma preocupação entre as “tias” baianas com a 

possível “extinção” da ala. 

         Há alguns anos atrás, o número obrigatório de integrantes na ala das baianas nos desfiles 

das escolas de samba do Grupo Especial era de cem integrantes, hoje em dia esse número caiu 

para setenta. Nas escolas do Grupo de Acesso a situação é ainda pior, sobretudo nas 

agremiações que integram os grupos ou séries B, C e D, nas quais o número de componentes 

não chega a reunir 300 integrantes, e nesse sentido, e consequentemente o número de 

integrantes da ala das baianas é bem menor que no Grupo Especial. Ao analisar o desfile das 

escolas de samba que integram a Série C, do Grupo de Acesso, percebi que muitas 

agremiações apresentavam um grande desfalque no seu número de integrantes, desfilando 

com no máximo dez baianas, muitas vezes baianas de outras agremiações. 

Observou-se a partir da análise dos resultados obtidos até então: (I) Relevância de 

iniciativas que visem um projeto de renovação como encontros periódicos e festividades entre 

grupos de baianas, tais como os aniversários de ala. (II) Releitura da importância das “tias” 

baianas na memória coletiva da cidade do Rio de Janeiro, bem como das redes de relações 

sociais, amizade e familiares que permeiam as duas alas.  

As obras de Velloso (1990) e Moura (1995) nos revelam representações da região 

portuária da cidade do Rio de Janeiro como território afrodescendente, e de um papel social 

desempenhado pelas “tias” baianas (e o seu papel de guardiãs, mães e tias do samba) que 

ainda é fortemente associado às “baianas de escola de samba” nos dias de hoje; um discurso 

sobre um reconhecimento histórico que é reforçado e reificado pelas associações culturais e 

até mesmo por algumas baianas. 
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Como apontado anteriormente, a temática da continuidade e permanência desse grupo 

está sempre presente. Ao longo da pesquisa verificou-se a partir da experiência na ala das 

baianinhas da escola de samba Portela, que não há o interesse das integrantes da ala em se 

tornarem membros do grupo mais antigo das baianas. O propósito das jovens é estarem juntas 

e compartilharem uma experiência dessa dança, sem necessariamente objetivarem ser baianas, 

diferentemente da ala das baianas na qual há uma apreciação e um interesse das pessoas que 

ingressam na ala. Dessa forma, o trânsito de baianinhas é frequente, porém, diferentemente da 

ala das baianas, onde o trânsito acontece entre as agremiações, na ala das baianinhas, o 

trânsito ocorre entre outras alas da própria escola. 

Essas percepções me fizeram problematizar o meu pressuposto sobre a criação da ala 

das baianinhas nas agremiações cariocas como possível estratégia de “perseverar” e dar 

continuidade à inventividade das tradições das “baianas de escola de samba”. Acredito que 

poderia sim, mas se fosse repensada e recriada para o seu real propósito, ser uma ala 

preparatória para a ala das baianas, e fosse feito um trabalho dentro das escolas que 

despertasse o interesse das meninas e jovens para ingressarem na ala e seguirem a carreira de 

“baianas de escola de samba”. 

Se, por um lado, há uma reificação de um reconhecimento histórico do papel social 

desempenhado pela baiana (e o seu papel de guardiãs, mães e tias do samba), por outro, há 

falta de centralidade nas prioridades das escolas em criar projetos específicos que visam a 

renovação da ala, e ainda a falta de interesse das pessoas mais jovens em ingressar na mesma. 

Desse modo, se faz necessária, o quanto antes, a formalização de atividades que promovam a 

renovação da ala das baianas, e uma maior assistência e cuidado com essa ala nas escolas de 

samba no Rio de Janeiro.  
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