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RESUMO 

O trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de estudar a presença das crianças no carnaval 

carioca 2014, tendo como base a Escola de Samba de São Gonçalo – RJ, G.R.E.S. Unidos do 

Porto da Pedra, analisando as formas de atuação da criança nos diferentes espaços que a Escola 

percorre e também a Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Manoel 

Dionísio, no Sambódromo, Rio de Janeiro, um projeto que visa a formação de casais de mestre-

sala e porta-bandeira, onde crianças, jovens e adultos preservam o patrimônio cultural, o samba. 

 

 

Palavras-chave: crianças; escola de samba; carnaval; aprendizado 
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ABSTRACT 

The completion of course work is to study the presence of children in the Rio carnival 2014, 

based on the Samba School of São Gonçalo - RJ, GRES Stone Harbour States, analyzing forms 

of child performance in different spaces that the school runs and also the School of Master-

Room, Door-Flag and Port-Banner Manoel Dionysius the Sambadrome, Rio de Janeiro, a 

project to the formation of master of ceremonies for couples and standard-bearer, where 

children, youth and adults preserve the cultural heritage, the samba. 

 

 

Keywords: children; samba school; carnival; learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu de um afeto pessoal em relação ao tema carnaval. Deslumbrada 

desde pequena com o espetáculo carnavalesco, me recordo das matinês no Clube Mauá, São 

Gonçalo - RJ, em que usava fantasias confeccionadas pela minha avó. Meus pais sempre 

gostaram muito de samba, além de terem frequentado por muitos anos a quadra da Unidos do 

Viradouro1, em Niterói. Ouviam samba-enredo no “toca-discos” e na grande maioria das vezes 

nas festas comemorativas e de aniversário. Sem entender muito bem, via minha avó e os meus 

pais assistindo aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro pela televisão. Fui crescendo 

e passei a acompanhá-los nos ensaios do Viradouro, eles nunca desfilaram, só gostavam de estar 

presentes para sambar e cantar. Meu pai sempre animado, colocava sua camisa vermelha (cor 

da escola) e tornava aqueles momentos os mais divertidos. Eu olhava as passistas sambando e 

ficava ao lado tentando imitá-las, admirando sua ginga e seus gestos. 

 Lembro-me das fantasias que usava, elas sempre acompanhavam a moda do momento, 

geralmente grupos de axé da Bahia, como É o Tchan. Esse grupo de axé todo ano lançava um 

álbum temático: selva, Havaí, Egito, Japão e minha avó copiava cada uma das fantasias que as 

bailarinas do grupo usavam, colocando paetês, lantejoulas, rendas, flores, babados. Eu adorava 

não só as fantasias, mas também as coreografias que eram decoradas para poder dançar em 

qualquer festinha.  

Minha avó me contava muitas histórias sobre o carnaval e o quanto ele era comemorado 

em sua família, que passava dias confeccionando fantasias para o desfile do “Bloco da Chaleira” 

do bairro Fonseca, Niterói-RJ. Ela era de uma família de 4 irmãos, onde todos embora fossem 

constituindo suas famílias continuavam morando no mesmo quintal. Cada espaço vazio dava 

lugar a uma nova casa e assim a família permanecia sempre unida. Nessas épocas de carnaval, 

havia mobilização de todos, tradicionalmente católicos, procuravam aproveitar os dias de folia 

antes da quarta-feira de cinzas, período de início da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. As 

mulheres, principalmente, se incumbiam na preparação das fantasias de todos da família que 

faziam parte do Bloco da Chaleira, do bairro Fonseca. O bloco desfilava na Avenida Amaral 

Peixoto, no Centro de Niterói. As crianças também desfilavam, não havia qualquer tipo de 

restrição, porém estavam sempre acompanhadas por adultos. As fotos abaixo são do ano de 

1963.  

 



11 
 

 

Figura 1. Tia Ludemar, com a fantasia de 

baianinha. Arquivo pessoal, 1963.  

 

                                                                  

   Figura 2. Tio Roberto com a fantasia                                     

de   índio. Arquivo pessoal, 1963.  

 

  As crianças, no caso da minha família, eram vistas como integrantes e componentes 

primordiais no carnaval. O batuque do samba atingia a todas as idades e a transmissão de saber, 

nesse caso se dava através desse envolvimento com o fazer fantasia, ensaiar na rua, e desfilar 

na Amaral Peixoto.  

 A brincadeira de carnaval das crianças tinha hora para começar e terminar. Até às 22h já 

deviam estar todos dentro de casa, de preferência em suas camas dormindo para ganhar energia 

para o dia seguinte.  

 Hoje o “quintal da família” já não existe mais. Houve falecimentos e aos poucos as 

pessoas foram se deslocando para outros lugares, inclusive a minha avó. Uma tia permaneceu 

por lá muitos anos, mesmo depois que todos já haviam ido embora, a Tia Tereza. Quando 

criança, passou por toda essa experiência de diversão na família na época de festas como o 

carnaval e cultiva com os seus netos. O bloco de que fez parte por muito tempo, a Chaleira, não 

existe mais. Os moradores locais agora “brincam o carnaval” no Grilo da Fonte, onde sua neta 

Terezinha, de 10 anos, é uma passista e já concorreu ao título de rainha de bateria mirim do 

bloco.  

 Terezinha gosta muito de carnaval! Sua fantasia é a sua avó Tereza que faz, ela tenta ser 

diferente das outras meninas, quer chamar atenção. Já fui assisti-la desfilando, na Rua da 

Conceição, em Niterói. Parece outra menina. Mexe os braços, rebola, levanta as pernas, joga 

beijo, faz de tudo para ser a melhor, como ela mesma já me disse. Um dia conversei com ela e 
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perguntei o que mais gostava do carnaval. Ela respondeu que gostava do som da bateria, porque 

dava uma emoção dentro do coração e que queria sentir essa emoção para sempre, porque um 

dia se tornaria rainha de bateria da Viradouro.  

 As crianças sempre fizeram parte do carnaval, misturadas entre adultos imitam tudo o 

que veem: 

 

Figura 3. As fantasias do desfile da Mangueira de 1952. Agência O Globo, Arquivo, 1952. 

 

 Na figura 3, há um menino trajando roupas iguais as dos adultos que estão a sua volta. É 

possível observar que ele está seguindo a instrução de um adulto. Há muitas imagens de 

carnaval que mostram a presença das crianças entre os adultos.  

  Em 2010, entrei para o Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, 

com uma visão idealista de homem e sociedade, com discursos prontos para quase tudo. Estudar  

Antropologia me ensinou a ter um olhar mais crítico sobre as coisas, ainda que pouco saiba e 

me configure como eterna aprendiz, entendi que “o olhar, o ouvir e o escrever” (CARDOSO 

DE OLIVEIRA, 2006) são fundamentais na construção do antropólogo enquanto agente 

participativo dos processos culturais. 

Escolhi como tema para o presente trabalho de conclusão de curso, a festa carnavalesca 

das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A princípio tive como ponto de partida a Escola de 

Samba da minha cidade, a Porto da Pedra, que pertence a série A1. Passei a frequentar a quadra 

nas disputas pela escolha do samba-enredo e ficava analisando os componentes da escola, as 

posições hierárquicas, suas formas de organização, porém sempre me questionava sobre qual 

seria o meu objeto de estudo: o casal de mestre-sala e porta-bandeira, o carnavalesco, os 

                                                           
1  Grupo das escolas de samba do Rio de Janeiro. A escola se insere em grupos de acordo com posição a qual se 
classificou nos desfiles do ano anterior. Os grupos e as ordens serão explicados no decorrer da monografia.  
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passistas? Até perceber que poderia me focar na presença das crianças. Como as crianças estão 

inseridas no carnaval?  

Mas por que as crianças? Porque as crianças estão presentes na minha vida, já que minha 

mãe é professora, sempre ouvi histórias sobre elas... A pesquisa suscita em mim novas 

perspectivas da festa carnavalesca a partir das crianças e sua atuação nas escolas de samba. 

Como afirma Da Matta (1978) será necessário “transformar o exótico em familiar e o familiar 

em exótico”. A minha motivação é um amálgama individual e profissional, pois pensei numa 

pesquisa que pudesse fazer uma conexão entre a minha vivência e a minha formação, 

articulando as ciências sociais e a pedagogia.  

E por que a Porto da Pedra? Porque a escola de samba de São Gonçalo, ainda que já 

tenha feito parte do Grupo Especial, é pouco valorizada pela maioria dos gonçalenses, que não 

torcem por ela. Há certa dificuldade em encontrar bibliografia sobre a “vermelha e branca”, por 

isso senti a necessidade de trazer uma abordagem sobre ela. Quem sabe outros se sintam 

incentivados e se interessem em realizar pesquisas sobre as escolas de samba dessa região. 

Esta pesquisa poderá trazer bons resultados para o campo de estudos sobre escolas de 

samba no contexto urbano do município de São Gonçalo, além da experiência do exercício 

antropológico. A partir da perspectiva sobre as crianças, da sua atuação nas escolas e da 

abordagem de fundamentos pedagógicos, a multidisciplinaridade pode também contribuir com 

um maior diálogo entre as Ciências Sociais e a Educação. 

 

 

 As crianças no carnaval 

 

  Estudos da sociologia em 2005 no Brasil sistematizam uma sociologia da infância, onde 

retratam as culturas de alguns países os modos de vida das crianças que neles vivem tratam 

especialmente das “relações criança-criança, das relações sociais e de poder entre gerações e 

dos modos de socialização da criança”. (REIS, 2011, p. 21) 

Segundo Myriam Lins de Barros (2010, p. 75):  

Nos estudos antropológicos e sociológicos a temática sobre as etapas da vida, 

especialmente sobre os momentos de transição de idade, é vista como uma dimensão 

social fundamental para a compreensão das mudanças de significado das idades e das 

transformações nas relações familiares e geracionais (Camarano, 2006; Debert, 2006; 

Lins de Barros, 2006a, 2006b; Peixoto, 2004) 

 

As crianças são pouco abordadas na bibliografia relacionada ao carnaval. A ala dos 

“pequenos” não tem caráter obrigatório como exposto no artigo 27, item XVI, do Regulamento 
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Específico dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial da LIESA. Cabem a todas as 

escolas de samba do Rio de Janeiro:  

“XVI - cumprir o que determina o Provimento do Juizado de Menores, no que tange 

à presença de menores nos Desfiles, inclusive com relação aos que venham a se 

apresentar sobre Alegorias, ressaltando-se que é facultativa a apresentação de Alas de 

Crianças, porém em estrita obediência aos requisitos previamente estabelecidos no 

referido Provimento.” (LIESA, 2013, p. 11) 

 

Tenho como hipótese de trabalho que a escola de samba é um lugar de aprendizado, 

onde se partilham valores, crenças, hábitos que se expandem para espaços além dos muros da 

quadra. Na quadra é onde a comunidade se reúne com mais frequência e partilha seu amor pela 

escola, onde os saberes trocados e as experiências vividas são guardados nas memórias e muitas 

vezes passadas de pais para filhos. Durante o ciclo carnavalesco os ensaios na quadra se 

estendem para a rua, apresentações em eventos, programas de televisão. As crianças aprendem 

a se socializar, cumprir regras e limites, respeitar os mais velhos; noções básicas para o 

estabelecimento do convívio em coletividade, já que independente da idade, a comunidade se 

une por uma causa comum. A festa continua, porque alguns dos “pequenos”, quando crescem, 

acabam se tornando profissionais do carnaval e têm a escola como sua diretriz, isso faz o 

carnaval permanecer sempre vivo e renovado a cada ano. 

 

 

Problematizando as crianças como sujeitos sociais 

 

Philippe Ariès em História Social da Criança e da Família (2006) traz uma abordagem 

histórica para entender o surgimento do conceito de infância. A concepção de infância nas 

sociedades tradicionais dos séculos passados não existia, adultos e crianças eram vistos como 

iguais no sentido das práticas sociais.   

As famílias medievais tinham por missão conservar e manter os valores e a proteção da 

honra, não exercia nenhuma função afetiva. (ARIÈS, 2006) A criança, muito cedo, ia viver com 

outra família e muitas vezes não voltava. Para a sociedade medieval, a criança apenas 

significava o estabelecimento da família, a prosperidade de seu patrimônio e a honra do seu 

nome. Serviços domésticos lhe eram ensinados como experiência prática. A educação era 

pautada na aprendizagem e na troca de saberes na realização de ofícios em outros lares. Nas 

iconografias, Ariès (2006) analisa o desenvolvimento das formas de representação da criança 

através de imagens religiosas até o seu aparecimento em cenas lúdicas e em conjunto com 

pessoas de diferentes idades.  
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       Pode-se perceber a partir da historiografia, a atenção ao sentimento entre pessoas 

componentes de um mesmo grupo e sua definição de posições hierárquicas no lar. Nos retratos 

de família era possível analisar essa estrutura a qual estavam posicionados o pai, a mãe, os 

filhos e os criados. Logo Ariès afirma que "O sentimento da família, que emerge assim nos 

séculos XVI - XVII é inseparável do sentimento da infância.” (2006, p.143) 

       Em fins do século XVII, a criança deixa a vida diária com os adultos e a escola substitui 

a aprendizagem. Ela foi separada num processo de enclausuramento, quarentena, que foi 

promovido pela Igreja. A escola, nessa época não tinha o mesmo aspecto educativo que se 

conhece hoje. O meio escolar passou por um processo de expaansão. Primeiramente atendendo 

apenas a elite e somente depois de um tempo as outras camadas da população.  

       Durante o século XVIII, a família moderna começou a se tornar mais íntima, discreta e 

isolada, criando um forte elo formado por pais e filhos; excluíram-se os criados, os clientes, os 

servidores e os amigos. A família queria o bem estar físico e mental da criança, dando-lhe 

proteção e amor. Nos séculos XIX e XX a família passou a se preocupar com o estudo da 

criança, tomando uma dimensão afetiva, ela passou então a ter um lugar na sociedade: 

 A substituição da aprendizagem pela escola exprime também uma aproximação da 

família e das crianças, do sentimento da família, e do sentimento da infância, outrora 

separados. A família concentrou-se em torno da criança. [...] O clima sentimental era 

agora completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família moderna 

tivesse nascido o mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o hábito geral de 

educar as crianças na escola. (ARIÈS, 2006, p. 159) 

Como podemos constatar com Ariès, a educação na infância passou por diversas 

mudanças no decorrer dos séculos. Assim também ocorre nas escolas de samba. Nelas as 

crianças são costumeiramente orientadas pelas pessoas mais velhas de como devem proceder, 

como circular entre ambientes (quadras, locais de ensaio, casa de familiares e amigos) e tratar 

respeitosamente todos os integrantes de sua agremiação. 

Tendo as crianças como sujeitos desse trabalho, pretende-se enxergá-las como capazes 

de se inserir no mundo para produzir cultura, guiada por uma história pessoal, única, singular, 

para dar voz as suas concepções sobre o mundo que vivem. Como afirma Toren (2012): 

A propensão para compreender o mundo circundante é um aspecto crucial do ser 

humano. Disso se segue que o aprendizado é um processo espaço-temporal dinâmico 

que em cada ponto, de modo inevitável, situa historicamente os humanos em relação 

a outros seres, em lugares e momentos específicos do tempo no mundo que habitam. 

Em outras palavras, qualquer ser humano é, em todos os aspectos de seu ser, um 

produto transformador dinâmico do passado por ele vivido e está situado em relação 

a todos os outros (jovens e velhos, vivos e mortos) cujas ideias e práticas estejam 

contribuindo para estruturar as condições de sua existência presente. (TOREN, 2012, 

p. 22)  
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Ao apresentar sua teoria sobre desenvolvimento, o psicólogo Vygotsky argumenta que 

as crianças se orientam a partir das relações que são estabelecidas em seu meio sociocultural. 

Essas relações são mediadas pelos adultos que lhes ensinam aspectos necessários para que 

façam parte do mundo e assim internalizam e desenvolvem o que o autor chama de “funções 

psicológicas superiores”. (VYGOTSKY, 2002) É importante destacar que segundo Vygotsky, 

há dois aspectos no desenvolvimento humano: um se refere às funções psicológicas elementares 

(memória imediata, atenção não voluntária, percepção natural); o outro se refere às funções 

psicológicas superiores (memória voluntária, linguagem, percepção mediada, etc). O 

desenvolvimento destas últimas é um processo que vai se configurar a partir das experiências 

social, cultural e histórica.  

As crianças têm perspectivas pessoais, vivenciadas pelas suas experiências sobre o 

carnaval. A festa do “samba e visual” (CAVALCANTI, 2006) agrega grupos sociais 

heterogêneos, onde o aspecto simbólico (TURNER, 2005) e interpretativo são primordiais para 

a pesquisa. 

 Os ranchos, expressões carnavalescas do início do século XX (GONÇALVES, 2002) já 

revelavam um caráter de integração entre as camadas da sociedade. Nos ensaios das escolas 

essas camadas se encontram e no desfile se unificam, como exposto por Maria Laura Cavalcanti 

(2006): 

“A rede de relações sociais trançada ao longo do ano atinge nesse momento seu grau 

máximo de expansão. A escola não só reuniu todos os seus elementos como aspira 

agora a comunicar-se com a cidade inteira [...] É possível sambar e apreciar, cantar e 

admirar, com ritmos e ênfases diversos, coisas muito diferentes; e todas, 

maravilhosamente admiráveis, passam diante dos olhos.” (CAVALCANTI, 2006, p. 

234) 

 

 As crianças que estão no universo das Escolas de Samba fazem parte desse espetáculo, 

por isso são agentes sociais, produtores de sentidos e personagens históricos desse sistema de 

sociabilidades que se articulam pelas cidades. (SIMMEL, 1976) 

 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

 

 Após ter escolhido o foco do meu trabalho, frequentei inicialmente reuniões de pesquisa 

a partir do 2º semestre de 2013, onde juntamente com outros colegas, trocamos experiências e 

compartilhamos dúvidas. O livro de Maria Laura Cavalcanti (2006) “Carnaval carioca: dos 

bastidores ao desfile” promoveu muitas conversas entre o grupo, foi uma maneira excelente de 

“abrir caminho” para o carnaval.  Em 2014 passei a participar do projeto de extensão 
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"Salvaguarda da dança do samba: memórias, políticas e preservação do patrimônio cultural" 

coordenado pela professora, com mais dois colegas do grupo de pesquisa, a Marina e o Rennan, 

em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFF e o Centro Cultural Cartola. Esse projeto 

foi desenvolvido no próprio Centro Cultural, na Mangueira, e na Escola de Mestre-Sala, Porta-

Bandeira & Porta-Estandarte Manoel Dionísio, no Sambódromo.  

 

 

Metodologia 

 

Dois espaços de pesquisa - a escola de samba Porto da Pedra, em São Gonçalo, e a 

Escola de Mestre-sala e Porta-bandeira-, localizada no centro do Rio de Janeiro proporcionaram 

uma visão abrangente do que denomino carnaval carioca, da presença das crianças nesses 

espaços. O carnaval está muito além do belo espetáculo de brilho e cores que vemos na 

televisão. Há uma gama de tarefas, dificuldades, problemas, situações, desafios, emoções 

envoltos na concretização dessa festa, que dizem respeito à própria cidade do Rio de Janeiro. 

Circular nesses meios me possibilitou ver o espetáculo por trás das cortinas e me envolver com 

a comunidade que o produz. 

A metodologia utilizada foi a observação, conversas informais e registros fotográficos 

e audiovisuais. Mantive comigo o caderno de campo, onde ao término de cada observação 

anotava aspectos importantes que pudessem ajudar na concretização desse trabalho.  

 

 

Estruturando a monografia 

 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro A festa momesca pede 

passagem traz uma abordagem sintetizada do surgimento do carnaval no Rio de Janeiro; da 

configuração atual da festa carnavalesca; do carnaval gonçalense e das Escolas de Samba 

Mirins. Nesse capítulo apresento uma perspectiva ampla sobre o carnaval na cidade do Rio de 

Janeiro, e a grande rede que se expande em diversas atividades das quais adultos e crianças 

partilham, demonstrando sua mobilidade e circulação. 

O segundo capítulo Espaços de Sociabilidades trata dos principais locais onde a escola 

de samba se concentra durante o ciclo carnavalesco (CAVALCANTI, 2006). Nesse capítulo, 
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analiso especificamente os espaços do G.R.E.S. Unidos do Porto da Pedra e a presença das 

crianças nesses espaços. 

No terceiro capítulo denominado As crianças e transmissão de conhecimento, onde 

relato a experiência da observação na Escola do Mestre Manoel Dionísio, relacionando às 

formas de transmissão de conhecimentos entre adultos e crianças. 
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CAPÍTULO I.  A festa momesca pede passagem 

 

 Segundo bibliografia sobre o tema as escolas de samba surgiram no Rio de Janeiro na 

década de 1920.  Sendo a “primeira” delas a Deixa Falar, do bairro do Estácio, em torno de 

diálogos com a Tia Ciata. Logo depois Cartola e seus companheiros deram origem à Estação 

Primeira de Mangueira. Em 1932, Paulo da Portela e Antônio Rufino formaram a escola Vai 

como Pode, posteriormente denominada Portela. (CAVALCANTI, 2006)  

 Com o passar do tempo as escolas do Rio de Janeiro se expandiram e promoveram 

diferentes atuações e envolvimentos entre os amantes do carnaval. A festa que “era” para o 

povo, é atualmente criticada por valorizar mais o “visual” do que o “samba”, dando espaço a 

novidades tecnológicas e mercado internacional. O samba dos morros “desce ao asfalto” 

atingindo desde os mais pobres aos mais ricos, tornando o espetáculo do carnaval uma troca de 

interesses econômicos e até mesmo políticos.  

Atualmente, em 2014, as escolas de samba do Rio de Janeiro se dividem em grupos que 

refletem a sua capilaridade nos bairros dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, 

Nova Iguaçu, entre outros: Grupo Especial, série A (antigo Grupo de Acesso),  grupos B, C e 

D; escolas de samba mirins e os blocos de enredo e de embalo (FEDERAÇÃO DOS BLOCOS, 

2014). No ano de 2014 do Grupo Especial fizeram parte 12 agremiações: Império da Tijuca, 

Grande Rio, São Clemente, Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor, Mocidade, União da Ilha, Vila 

Isabel, Imperatriz, Portela e Unidos da Tijuca (LIESA, 2014). Na série A, 17 escolas: Inocentes 

de Belford Roxo, Unidos do Viradouro, Império Serrano, Estácio de Sá, Acadêmicos da 

Rocinha, Caprichosos de Pilares, Unidos de Padre Miguel, Renascer de Jacarepaguá, Unidos 

do Porto da Pedra, Acadêmicos de Santa Cruz, Acadêmicos do Cubango, União do Parque 

Curicica, Paraíso do Tuiuti, Alegria da Zona Sul, União de Jacarepaguá, Tradição e Em Cima 

da Hora. (LIERJ, 2014). No grupo B, 12: Cabuçu, Favo de Acari, Engenho da Rainha, Sossego, 

Sereno, Arranco, Jacarezinho, Vila Santa Tereza, Unidos da Ponte, Unidos de Lucas, Vila 

Kennedy e Império Rubro-Negro. No grupo C, também 12 escolas: Santa Marta, Arame de 

Ricardo, Rosa de Ouro, Abolição, Mocidade de Vicente de Carvalho, Villa Rica, Dificil é o 

Nome, Leão de Nova Iguaçu, Boca de Siri, Mocidade Unida da Cidade de Deus, Dendê e  Boi 

da Ilha. E no grupo D: Unidos das Vargens, Lins Imperial, Manguinhos, Arrastão de Cascadura, 

Cosmos, Anil, Amarelinho, Vigário Geral, Matriz de São João, Chatuba de Mesquita, Gato de 

Bonsucesso e Mocidade Independente de Inhaúma.  
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O Grupo Especial e as escolas da série A desfilam na Passarela do Samba, conhecida 

popularmente como Sambódromo, foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e construída 

em apenas quatro meses pelo Governo do Estado para o Carnaval de 1984 na Avenida Marquês 

de Sapucaí. A sua administração é responsabilidade da Prefeitura através da Riotur.  Desde 

1978 as escolas de samba vinham se apresentando nessa Avenida onde se montavam e 

desmontavam arquibancadas, hoje o Sambódromo pode ser configurado como um “teatro a céu 

aberto” (CAVALCANTI, 2006), com uma estrutura gigantesca de concreto, comportando uma 

plateia de 72.500 pessoas (GLOBO, 2013) 

Os grupos B, C e D desfilam na Estrada Intendente Magalhães, que se localiza no bairro 

do Campinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. É muito conhecida popularmente 

por ser o maior “shopping center a céu aberto” de concessionária de veículos da cidade, haja 

visto a grande concentração dessa atividade comercial nesse logradouro. É constituída por 

pistas de mão dupla que se dividem em duas pistas de rolamento que são utilizadas para acessar 

os bairros Vila Valqueire, Marechal Hermes, Campos dos Afonsos ou chegar aos bairros da 

Zona Oeste, como Jardim Sulacap, Realengo, entre outros. Próximo ao carnaval, a estrada se 

transforma na passarela do samba da AESCRJ (Associação das Escolas de Samba da Cidade 

do Rio de Janeiro), onde em três dias (domingo, segunda e terça) as escolas desses grupos 

passam. Nesses dias a rua se fecha, em seus dois sentidos, das 18h às 07h do dia seguinte, num 

trecho compreendido entre as ruas Domingos Lopes e Anália Franco, essa interdição afeta 

algumas ruas transversais como a Capitão Couto Menezes, Carlos Xavier, Conde de Linhares, 

Araçuaí e Cincinato da Silva que são utilizadas para concentração e dispersão de componentes 

e alegorias das escolas. 

 

 

O Carnaval Gonçalense e a Porto da Pedra 

 

 Na obra O Município de São Gonçalo e sua história (2006), a autora Maria Nelma 

Carvalho Braga apresenta a história da cidade, caracterizando sua importância para o estado do 

Rio de Janeiro. No livro, a autora narra algumas versões sobre o seu surgimento, como a do Dr. 

Luiz Palmier, Roberto Barros, Homero Tomaz Guião Filho, Cônego Eugênio Moreira, Salvador 

Mata e Silva, Osvaldo Luiz Ferreira, Evadyr Molina, entre outros. A versão mais rememorada 
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entre os gonçalenses afirma que a terra papa-goiaba2 foi habitada por índios Tamoios e uma 

sesmaria recebida pelo português Gonçalo Gonçalves, natural de Amarante, da cidade de 

Minho, em 6 de abril de 1579.  Somente em 22 de setembro de 1890 se eleva à condição de 

Vila e Município. (BRAGA, 2006) 

 São Gonçalo foi cenário de grandes indústrias como a Metalúrgica Hime, Companhia 

de Cimento Mauá, a Companhia Fiat Lux, a Empresa Covibra e a Vidreira, foi denominada por 

Luiz Palmier de “Manchester Fluminense”. (FERNANDES, 2009) 

Atualmente é uma cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, no leste 

da Baía de Guanabara. Possui uma extensa área de 249,142 km² e uma população de 999.728 

habitantes (IBGE, 2010). É considerada como uma das maiores densidades demográficas 

(4.035,90 hab./km²) e o segundo maior colégio eleitoral do Estado. (IBGE, 2010) Atravessada 

pelas rodovias Amaral Peixoto e a Niterói-Manilha, integradas ao sistema BR-101, garante o 

acesso fácil a muitas regiões do país. Denominada como "cidade dormitório" nos últimos anos, 

vem gradualmente sofrendo vastas transformações que se refletem em todas as partes da cidade, 

principalmente por causa da “implantação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (Comperj) em Itaborái que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

estabelecido pelo Governo Federal” (MODESTO, 2008). 

 Como o tema em questão é o carnaval, não poderia deixar de citar o início do carnaval 

em São Gonçalo. No final de 1920 e no início da década de 1930, o bairro de Neves possuía 

um dos melhores carnavais do estado do Rio de Janeiro. (FARIA, 2004) Com seus bailes à 

fantasia, batalhas de confete, banhos de mar à fantasia e blocos carnavalescos, como Capela, 

Embaixada do Prazer, Acadêmicos da Carioca, Bloco do Boi e Bloco do Macaco. Como diz 

Aida de Souza Faria: “Neves era só festa. Durante a passagem dos Ranchos e Blocos para o 

banho à fantasia, tinha-se a impressão de que ninguém ficava em casa”. (p. 81, 2004) 

Com o passar do tempo o carnaval passou também a acontecer nos clubes sociais da 

cidade (Mauá, Tamoio, Embaixadores, Vila Lage, Caledônia e outros), onde se realizavam 

bailes e desfiles de fantasia; além de ter se espalhado para os bairros Paraíso com o Bloco Poço 

do Anil e Barro Vermelho com o Bloco Camisolão. (BRAGA, 2006) 

                                                           
2 “[...] o termo papa-goiaba é assimilado por muitos como aquela pessoa que nasceu em São Gonçalo. Já para 
certa parcela da população é para quem é natural do interior do Estado do Rio de Janeiro, pois quem nasce na 
capital é carioca e, no interior é fluminense ou papa-goiaba.” ROSA, Vagner. Gonçalense é papa-goiaba? Rio de 
Janeiro, 2009. Disponível em: http://www.territoriogoncalense.com/2009/03/goncalense-e-um-papa-
goiaba.html 
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O clube Tamoio foi palco de grandes desfiles de fantasias de luxo do carnaval carioca. 

Transmitido pela TV Globo entre os anos de 1960 a 1980, o clube recebia destaques do 

carnaval, como Wilza Carla3, Clóvis Bornay4 e muitos outros. O evento ajudou a promover o 

nome da cidade pela mídia e trouxe um aumento da população. A partir de 1980 passou a ser 

transmitido pela TV Manchete e teve seu fim em 1986. (BRAGA, 2006) 

A partir desse parâmetro de contextualização, tem-se como ponto de partida desse 

trabalho o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra. Com sede localizada 

no bairro Porto da Pedra, com distância de aproximadamente 2,1km do centro de São Gonçalo.  

 

Figura 4.  Distância de quadra para o centro da cidade. Imagem Google Maps. 

 

 Através de pesquisas, no site do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto 

da Pedra é possível saber mais sobre a sua história. A Escola se originou no time de futebol 

amador Porto da Pedra Futebol Clube que utilizava as cores vermelho e branco, onde em 8 de 

março de 1978 acabou se tornando um bloco carnavalesco. Ganhou algumas competições em 

São Gonçalo, no final da década de 70 e início de 80. Com o repentino sucesso a Escola cresceu 

e a direção toma a decisão de desfilar somente nas ruas do bairro Porto da Pedra nos carnavais 

entre 1985 e 1992. A partir de 93 passou a desfilar na cidade do Rio de Janeiro, primeiro na 

Intendente Magalhães e em 94 na Marquês de Sapucaí. Em 96 chegou ao Grupo Especial, sendo 

rebaixada em 98 para o Acesso. No período entre 99 e 2002 ficou oscilando entre os grupos 

                                                           
3 Atriz e personalidade do Carnaval do Rio de Janeiro.  
4 Museólogo e Carnavalesco.  
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Especial e Acesso, ficou reconhecida no mundo do samba como “Escola Ioiô”, porém após essa 

fase conseguiu se firmar no Especial até 2012,  após isso até os dias de hoje pertence a Série A.   

 Além do G.R.E.S Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo possui outras escolas, que 

disputam um campeonato interno. Essas escolas são formadas por pessoas dos diversos bairros 

da cidade, como: Mutuá, Boaçu, Salgueiro, Jardim Catarina, Porto Novo, Guaxindiba, Jardim 

Miriambi,  que desfilam na Rua Francisco Portela5, chamada pelo locutor oficial do carnaval 

gonçalense, Vanderlei Borges, de “Sambarela”, no bairro do Patronato. As escolas são divididas 

em dois grupos que desfilam no sábado (grupo A) e domingo (grupo B) de carnaval. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, 2014).  

 As escolas são analisadas em 10 quesitos costumeiros do carnaval carioca (bateria, 

samba-enredo, enredo, harmonia, conjunto, evolução alegorias e adereços, fantasias, comissão 

de frente, mestre-sala e porta-bandeira) e são julgadas recebendo notas entre 9 e 10 contando 

os décimos. A única diferença entre os grupos A e B é a quantidade de jurados por quesito, 

enquanto o grupo A possui 2 jurados por quesito, totalizando uma pontuação máxima de 200 

pontos, o grupo B possui somente 1 jurado por quesito, totalizando 100 pontos no máximo.  

 O grupo B é formado pelas: Renascer do Mutuá, Arco-Íris do Boaçu, Caprichosos de 

São Gonçalo (atual campeã), Acadêmicos do Porto Novo (vice-campeã), Alegria de Guaxindiba 

e a Amigos do Barba. A campeã desse grupo recebeu da PMSG 6 7,5 mil reais e a vice 3 mil 

reais, além de subirem para o grupo A de São Gonçalo.  

 O grupo A é constituído pelas escolas: Mocidade Unida do Marimbondo (vice campeã), 

Unidos do Salgueiro, Acadêmicos do Universo, Pingo D’Água, Acadêmicos do Jardim 

Miriambi e Boêmios do Jardim Catarina (campeã, ganhou 15 mil reais da PMSG).  

 Na medida do possível as escolas tentam trazer em seus desfiles muita alegria. Tudo 

acontece com muita simplicidade, poucas fantasias e às vezes uma ou nenhuma alegoria.  

 Um único carro de som se reveza entre as escolas para carregar o intérprete e os cantores 

de apoio. A cada término do desfile ele retorna ao início da Passarela.  

O carnaval gonçalense, por não possuir muitos recursos financeiros e de componentes, 

as Escolas de samba não tem uma ala das crianças propriamente dita, mas em todas as escolas 

pode-se ver um número considerável de crianças desfilando. Esse ano, 2014, a Escola Mirim, 

da vizinha Niterói, Construindo Sonhos da Unidos do Viradouro, abriu o desfile das campeãs 

                                                           
5 Detalhada no próximo capítulo. 
6 Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
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na cidade de São Gonçalo. Os componentes tem entre 05 e 15 anos, a Viradouro visa o futuro 

do samba e executa projetos de bateria, da dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira e 

dos passistas. A Porto da Pedra não possui uma Escola Mirim.   

  

As escolas de samba mirins do Rio de Janeiro 

O Carnaval mirim se iniciou a partir de uma proposta idealizada por Arandi Cardoso 

dos Santos7, do Império Serrano, em 1979. Mas somente em 1983, com apoio de outros artistas 

a ideia se concretizou e foi fundada a primeira escola de samba mirim, o Império do Futuro.  A 

partir dessa fundação, surgiram outras escolinhas de samba, como a extinta Alegria da 

Passarela, criada por Osmar Valença, de onde saíram Lucinha Nobre, Dudu Nobre e Leonardo 

Bessa. Em 1984, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, nasce o 

Império das Princesas Negras, projeto envolvendo alunos e professores da Escola Municipal 

Ministro Gama Filho, que posteriormente deu origem ao Corações Unidos do CIEP. (AESM, 

2014) 

Nomes do carnaval como a cantora Dinorah, o diretor de harmonia Xangô da 

Mangueira, e o passista Machine se sentiram estimulados por essa iniciativa e espalharam a 

ideia da criação das escolas mirins para as grandes agremiações. A partir de então surgiram 

Mangueira do Amanhã8, Herdeiros da Vila, Aprendizes do Salgueiro e Flor do Amanhã.  

Com o crescimento e a difusão das escolas mirins pelo Rio de Janeiro, fez-se necessário 

a criação de uma entidade representativa. Em 1988 surge a LIESM- Liga Independente das 

Escolas de Samba Mirins. (AESM, 2014) A partir desse ano, são formadas outras escolas, entre 

elas a extinta Leãozinho de Nova Iguaçu, a Infantes do Lins, Miúda da Cabuçu, Estrelinha da 

Mocidade, Inocentes da Caprichosos, Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy e Planeta 

Golfinhos da Guanabara. Em 2002, com o constante crescimento das escolinhas mirins, 

educadores decidiram desenvolver um projeto voltado para a educação no contexto do carnaval, 

                                                           
7 “[...] Arandi Cardoso dos Santos, Careca do Império, idealizador da primeira escola de samba mirim, o Império 
do Futuro, e um dos “Pelés do Samba” – trio de ouro de passistas da verde-branco da Serrinha [..]Careca 
nasceu, cresceu e viveu respirando o carnaval carioca. Desde os tempos de moleque, no início da década de 50, 
como desfilante da “Ala dos Periquitos”, do Império Serrano, já ensaiava o riscado que terminaria por fazer 
história, sobretudo após a criação da ala “Sente o Drama”, grupamento que introduziu a estética do passo 
marcado no carnaval carioca..” Disponível em: 
<http://www.academiadosamba.com.br/memoriasamba/artigos/artigo-260.htm> 
8  Atualmente uma das mais importantes Escolas Mirins do Rio de Janeiro, desenvolve projetos sociais e forma 
profissionais do samba.  
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assim deram origem a Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro. (AESM, 

2014). A Associação conta com profissionais da área de humanas que auxiliam em políticas 

pedagógicas e desenvolvem pesquisas voltadas para:  

“Atividades que reforcem a visibilidade da cultura afro-brasileira principalmente o 

Samba e as Escolas de Samba em geral; Evidenciar que estes jovens desenvolvem um 

importante papel para a salvaguarda da tradição e da identidade afro-brasileira contida 

no fazer do samba e no cotidiano das escolas como patrimônio imaterial brasileiro, na 

formação de plateia consciente de seu papel na sociedade; Na capacitação técnica e 

artística dentro da economia do carnaval para a melhoria de qualidade de vida do 

público-alvo; Disseminar o conhecimento natural da população afro-brasileira 

focando a importância histórica do nosso povo para que eles possam fazer a inter-

relação entre o conhecimento e o etno-reconhecimento; Visamos o retorno do público-

alvo à escola formal para que paralelamente alcance a educação para o 

desenvolvimento sustentável; Por fim auxiliar e servir como base para a aplicação e o 

desenvolvimento da Lei 10.639/03 que estabelece a inclusão no currículo oficial da 

Rede de Ensino Público a temática “História e Cultura Afro-Cultura e Cultura Afro-

Brasileira e dá outras providências”.” (AESM, 2014) 

 

Atualmente o desfile das escolas de samba mirins se configura da seguinte forma: as 

escolas desfilam na Avenida Marquês de Sapucaí na terça-feira de Carnaval; os desfilantes tem 

em média 5 a 18 anos, os adultos funcionam como apoio para os pequenos; no ano de 2014 

dezesseis escolas fizeram parte desse espetáculo: Filhos da Águia, Infantes do Lins, Tijuquinha 

do Borel, Mangueira do Amanhã, Pimpolhos da Grande Rio, Miúda da Cabuçu, Corações 

Unidos do Ciep, Petizes da Penha, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy, Aprendizes do 

Salgueiro, Império do Futuro, Inocentes da Caprichosos, Nova Geração do Estácio, Herdeiros 

da Vila, Planeta Golfinhos da Guanabara e Estrelinha da Mocidade. (AESM, 2014) 

 

 

Projetos sociais e as crianças 

 

Além dos espaços promovidos pelas escolas mirins, muitos são os projetos sociais 

desenvolvidos com crianças no Rio de Janeiro que são executados ao longo de todo ano, não 

somente no carnaval. Um dos maiores expoentes desses trabalhos é a Mangueira do Amanhã, 

assim como o Centro Cultural Cartola, na Mangueira. 

O Centro Cultural Cartola, um dos pontos de cultura do Rio de Janeiro atua sem fins 

lucrativos e reúne diversas pessoas devotadas à causa da cultura brasileira; um espaço de 

preservação da memória do carnaval, que reúne um acervo bastante rico sobre o carnaval e 

sobre o samba carioca. O CCC foi reconhecido pelo IPHAN como pontão de memória do samba 

carioca, e desenvolve o Projeto do Inventário das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro, 

registrando depoimentos de memórias e narrativas de pessoas ligadas ao samba. 
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Uma das iniciativas do Centro Cultural relacionadas às crianças é a exposição itinerante 

"Para Não Perder a Memória – D. Zica 100 anos" promovida pelo CCC conta com patrocínio 

da Petrobras e apoio da Secretaria de Estado de Cultura. Já visitou oito escolas das redes 

municipal e estadual de ensino da região da Mangueira, totalizando mais de cinco mil alunos 

com idade entre 9 e 17 anos. A exposição tem como objetivo promover a educação patrimonial, 

para a difusão cultural e preservação do patrimônio cultural do samba através de conversas, 

oficinas, teatro, leituras e workshops com pessoas envolvidas no samba. 

As crianças são articuladoras de trocas de informações e convívio entre parentes e 

amigos, porque a vontade de conhecer e a aquisição de aprendizado fazem com que elas 

dividam isso com outras pessoas, principalmente hoje com o advento das novas tecnologias e 

das muitas formas de comunicação, onde fatos são transmitidos em rede em segundos. Grande 

parte das crianças tem total domínio sobre celulares, tablets e computadores e estão inseridas 

em redes sociais como o Facebook. Fotografam, filmam e compartilham suas experiências com 

mais facilidade do que na época de seus pais, por exemplo.  
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Capítulo II.  Espaços de Sociabilidade 

 

 

A escola de samba se prepara durante todo ano para que a festa momesca aconteça. 

Inicialmente o enredo é escolhido, geralmente pelo carnavalesco e/ou presidência. O enredo:  

 “[...] é uma peça literária, uma descrição ou prospecção escrita daquilo 

que a escola mostrará na avenida. Nesse ponto há certa tensão com 

aquilo comumente identificado com “linguagem carnavalesca”, de 

caráter geralmente libertário e subversivo – a parte escrita do enredo é 

preparada para orientar o corpo do júri e deve primar pela clareza, 

explicando aspectos possivelmente obscuros da apresentação.” 

(ARAUJO, 2010, p. 152) 

 

Logo após, acontecem nas quadras as disputas de samba-enredo, onde compositores 

inscrevem seus sambas para a participação dessa competição, levam suas torcidas com 

bandeiras, camisas; alugam ônibus para lotar a quadra com torcedores que possam divulgar 

melhor o samba. Quando o samba é escolhido, os componentes vão se configurando ao seu 

redor, incorporando sua letra e seu ritmo, dando origem às fantasias e às alegorias. A partir 

dessa escolha o samba-enredo passa a ser o “hino oficial” daquele ano.  

 Em Carnaval carioca dos bastidores ao desfile (2006), Maria Laura Cavalcanti, toma 

por base o ciclo carnavalesco de 1992 da Mocidade Independente de Padre Miguel. A partir de 

um trabalho minucioso, a antropóloga mostra o desfile carnavalesco como um processo ritual, 

mostrando desde a sua confecção nos barracões9 e nas quadras10, até o seu "produto final" no 

Sambódromo, sempre vinculando aos atores sociais que estão envoltos nesse processo. “A 

quadra sintetiza a relação da escola com o mundo do samba, o barracão com o “visual”; entre 

esses dois pólos, espalham-se as alas, com redes múltiplas de sociabilidades particulares.” 

(CAVALCANTI, 2006, p. 86) 

 Nos meses que antecedem o carnaval, alguns ensaios acontecem, na quadra da escola, 

na rua e no Sambódromo. Os ensaios acontecem com certa regularidade. O ensaio além de ser 

uma forma de orientação para os componentes das alas em relação ao posicionamento no 

desfile, é um espaço que permite a socialização entre as pessoas, atributos necessários a um 

desfile mais envolvente e prazeroso tanto para quem assiste, quanto para quem desfila. Estar 

presente nos ensaios contribui para uma melhor compreensão do que é o carnaval para a Porto 

da Pedra e como ele se organiza, suas posições hierárquicas, seus déficits, suas qualidades, 

                                                           
9  Local onde são confeccionados alegorias, fantasias e adereços.  
10 Local de encontro da escola. Nela se realizam shows, festas, feijoadas ao longo do ano.  
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enfim de como se articulam os diferentes grupos que fazem essa festa acontecer.  

 Os ensaios da Porto da Pedra se dividem na quadra, na rua e um ensaio técnico no 

Sambódromo. Procurei acompanhá-los ao longo do período de janeiro até o carnaval deste ano 

de 2014 para saber como essa dinâmica se realiza.  

 

 

Ensaio técnico de rua 

 

 Nesse aspecto pensa-se a ideia de rua como exposta por Monica Franch e Tereza 

Queiroz (2009) “espaço de sociabilidade que expõe a diversidade e os interesses distintos e 

confluentes, que recriam cotidianamente o social.” (p. 09) Os ensaios de rua, acontecem na 

maioria das escolas de samba, tanto as do Grupo Especial, quanto as das séries A e outras. É 

uma forma de levar a cidade, ao bairro a qual a Escola está inserida uma maior interação com 

a comunidade, com o público. Na rua, os foliões tem a possibilidade de sair dos muros da quadra 

e expressar a liberdade de dançar e cantar ao ar livre. Os componentes usam as cores da escola 

e tentam decorar o samba-enredo, além de perceberem sua disposição na Avenida em termos 

de organização de filas, ordem das alas, coreografias, espaços entre uns e outros, tudo isso é 

possível ver no ensaio técnico de rua.  

Os ensaios de rua do G.R.E.S.U. do Porto da Pedra começaram a partir do dia 05 de 

janeiro de 2014, sendo realizado todos os domingos até o dia de carnaval, no bairro Patronato, 

na Rua Dr. Francisco Portela11 que abrange também os bairros Mangueira, Parada 40, Camarão 

e Zé Garoto. A rua está há poucos quilômetros de distância da quadra da escola de samba.  

A concentração dos componentes das diversas alas acontecem na Praça dos Ex-

Combatentes12 em frente a Faculdade de Formação de Professores pertencente a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Na praça tem vendedores ambulantes organizados em 

suas barracas de cor vermelha vendendo pastéis, salgados, batata-frita, cachorro-quente e 

bebidas. Nos bancos, as pessoas se aglomeraram em pequenos grupos e esboçam empatia e 

coleguismo, os encontros sempre giram em torno dessa praça. Os passistas também se 

encontram lá, sempre bem produzidos, as meninas trajam short jeans e blusa vermelha, às vezes 

                                                           
11 A rua é uma das principais vias da cidade de São Gonçalo, pois garante fácil acesso ao centro e à Niterói-

Manilha.  
12 A Praça dos Ex-combatentes possui objetos utilizados na Segunda Guerra Mundial, como uma rampa de 
lançamento de bombas, uma bomba de profundidade, uma âncora de navio da Marinha, um canhão de 
artilharia, um tanque de guerra e um monumento às Forças Armadas. Ao lado da praça há a associação dos ex-
combatentes de São Gonçalo. 
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vestidos vermelhos ou macacões, e os homens calça branca e camiseta vermelha, não variando 

muito na troca de uniformes.  Em geral, a maioria dos componentes da escola usa a camisa do 

tigre, calças e sapatos brancos. Conversam, riem, comem e bebem cerveja.  

A Rua Dr. Francisco Portela se fecha para o trânsito de veículos às 20h, e a partir de 

então crianças, jovens e adultos chegam de todas as partes e começam a tomar conta dos espaços 

vazios. Às 20h10min chega o carro de som e em seguida a Guarda Municipal realiza o 

fechamento da rua, num trecho entre o Colégio Municipal Tarcísio Bueno e o posto de gasolina 

Parada 40. Sempre seguindo basicamente o mesmo ritual todos os domingos.   

Um fato curioso do terceiro ensaio, no dia 19/01/2014 foi a presença da porta-bandeira 

da Mocidade Independente de Padre Miguel, Lucinha Nobre13. Logo depois descobri que ela 

faria parte da comissão de frente do Carnaval da Porto da Pedra, já que o enredo homenageia o 

casal de mestre-sala e porta-bandeira.  

O ônibus do time de futebol São Gonçalo Esporte Clube 14  sempre traz alguns 

componentes das alas.  

O bar mais próximo, denominado Bar da Frente, concentra percussionistas da “Bateria 

do Caô” que já animam as pessoas que lá estão.  

Uma hora após o fechamento das ruas é que o intérprete oficial Anderson Paz assume 

os vocais, realiza seus agradecimentos e faz avisos referentes aos horários de ensaio, 

organização e aos trâmites técnicos necessários até a concretização do desfile na Avenida. Logo 

começa o “esquenta” da bateria que toca o clássico “Brasileirinho”, agitando a todos, que já 

vão sentindo o espírito do carnaval.  

Após isso o samba-exaltação da escola é cantado. Grande parte dos componentes canta, 

mas a comunidade gonçalense, que assiste a esse ensaio, não sabe cantar: 

[...] Saudade bate, escorre o choro / Meu povo em coro canta você No 

corpo corre um arrepio / Não é de frio, é de prazer / Meu samba é por 

você que eu me embalo / O tigre é de são Gonçalo Vermelho e branco 

até morrer!!! / Bota pra ferver, Porto da Pedra! / Faz essa galera 

delirar! Orgulho e paixão de uma cidade / E lá vou eu, comunidade, a 

cantar.  

Em seguida o desfile começa, em frente a UERJ em direção ao posto de gasolina. A 

comissão de frente é coreografada pela porta-bandeira Lucinha Nobre, protagonista da dança. 

Desde que ela começou a ensaiar, a comissão, esteve assiduamente presente nos ensaios de rua. 

Lucinha sempre simpática encantava a todos abrindo o carnaval da escola.  

                                                           
13 “Lúcia Mariana de Salles Nobre, a Lucinha Nobre, é uma das instrutoras da escolinha de Mestre Dionísio e é 

tida como uma das melhores porta-bandeiras da atualidade.” (Gonçalves, p. 128, 2008) 
14  Time de futebol de São Gonçalo, da série B.  
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E assim o desfile prossegue. A sequência é organizada em alas que vão passando uma a 

uma. Uns cantam outros não, uns parecem felizes, outros não. Acompanhados por diretores de 

harmonia que tentam organizar o desfile e os componentes.  

As crianças da Porto da Pedra são poucas. Não estão concentradas em uma ala 

específica, mas misturadas entre várias. Ao redor, assistindo aos ensaios algumas estão 

acompanhados de seus pais e amigos. Em clima de carnaval algumas estão com espumas nas 

mãos para lançar em cima das pessoas, outras trazem seus patins e bicicletas. Venho observando 

que quem não desfila não está muito preocupado com o que está acontecendo. E está na rua 

pela diversão, para encontrar pessoas, comer coisas gostosas na praça, brincar.  

E num desses ensaios percebi uma mulher acompanhada por um homem e mais duas 

meninas. Uma das meninas estava ao meu lado com um celular na mão tirando foto de tudo que 

via. Perguntei para ela se estava gostando de ver o ensaio. Ela respondeu: “Eu tô! Ainda bem 

que minha mãe me trouxe, a rua tá cheia!” Essa fala só corrobora a vontade de estar ali pela 

diversão, não por entender de fato o que está acontecendo. Assim que o ensaio se encerrou as 

crianças correram de um lado pro outro. É importante dizer que o número de crianças que vem 

para assistir aos ensaios de rua é muito pequeno, mas mesmo assim nota-se a presença delas. 

Tinham crianças de várias idades até bebês no colo ou no carrinho.  

As crianças que lá estavam queriam brincar e apreciar as variedades de comida vendidas 

nas barraquinhas, era um passeio de fim de semana.  

No começo ficava intrigada com isso, porque acreditava que encontraria tudo ali 

prontinho, alas mirins, “baianinhas, passistinhas” tudo no diminutivo, como vejo na televisão, 

então tive que perguntar a um componente o porquê de não ter ala das crianças na Porto da 

Pedra, ele disse que era por questões legais. Nesse mesmo dia no caminho para a minha casa 

encontrei mais 3 componentes, integrantes da ala Guerreiros do Tigre, e fiz a mesma pergunta. 

Eles me disseram que tinham quase certeza de terem visto as crianças ensaiarem na quadra. 

Guardei essa informação para poder confirmá-la com a direção da Escola, então fui à quadra. 

Creio que as crianças destacam o valor da mobilidade na cidade por permitirem que os 

pais, famílias e amigos se encontrem, conheçam espaços novos e explorem circuitos na cidade, 

como neste caso, com os ensaios que aconteciam na Escola de Manoel Dionísio, no centro do 

Rio de Janeiro, que será explicado mais adiante. 
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Visita à quadra 

 

A quadra do tigre de São Gonçalo está situada na Travessa João Silva, nº 84, transversal 

à Rua Abílio José de Matos, no bairro do Porto da Pedra. Próxima à casa de Show Inove Music 

e à via de acesso ao São Gonçalo Shopping (Niterói-Manilha), fica a poucos quilômetros do 

centro da cidade. Logo na entrada da travessa tem o estacionamento da escola, e ao lado a 

quadra.  É um local tipicamante residencial, com apenas dois bares próximos e uma escola ao 

final da rua, Externato Rosa de Saron.   

 Em 2004, a agremiação se transferiu para uma quadra localizada no Bairro do Vila Lage. 

Ficou lá por 6 anos até retornar a antiga quadra.  

A quadra em sua parte externa tem as cores da agremiação, vermelha e branca, sendo 

predominantemente branca. Possui um letreiro em sua fachada escrito Espaço Cultural Porto 

da Pedra. Ao lado direito de sua fachada, há um espaço destinado à bilheteria com quatro 

possibilidades de formação de fila delimitados por ferros de marcação, e os portões principais 

de acesso também são quatro. Caminhando pela calçada, após a entrada principal há um portão 

grande que funciona como saída (em dias de movimento), e entrada (quando não há movimento, 

porque se fecham os portões principais). Além dele há mais 4 portões, sendo um deles de 

"entrada vip".  

Ao entrar na quadra, ao lado direito fica uma escada de “caracol” que dá acesso à 

secretaria. Caminhando para o lado esquerdo, após passar pela revista dos seguranças, é 

possível ver uma quadra ampla. A direita tem uma bar com mesas e cadeiras e banheiros para 

o uso do frequentadores. A velha guarda e as baianas rotineiramente ficavam por ali. Mais 

adiante há o palanque da bateria, onde os seus membros se reúnem para tocar e o pedestal onde 

o mestre de bateria “rege” sua orquestra. Ao lado do palanque tem o palco principal, com o 

nome da escola e o símbolo (tigre) em neon, este é o lugar mais importante da quadra, onde 

todas as atrações acontecem. Próximo ao palco estão as bandeiras da escola ou de alguma co-

irmã que esteja visitando. No centro da quadra os segmentos de passistas, baianas, casais de 

mestre-sala e porta-bandeira costumam a se apresentar. O lado oposto à entrada tem mais um 

bar e mais alguns banheiros. Existe também uma escada que leva à um segundo andar onde se 

localiza mais salas e camarotes. 

Os ensaios se realizavam as quartas e sextas a partir das 20h e eu pude acompanhar 

alguns dias pela quadra estar localizada próxima à minha residência. 
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Na primeira vez, tentei chegar cedo, antes do movimento para tirar algumas dúvidas 

sobre as crianças. O segurança pediu que eu me dirigisse até Joci Carla (diretora administrativa 

da escola). Então eu entrei na quadra, subi uma escada “caracol” estreita e me deparei com uma 

porta com uma placa de secretaria e abaixo um aviso “Bata antes de entrar”. Ao bater alguém 

pediu que eu entrasse. Na sala havia umas 4 pessoas e perguntei quem era Joci Carla, e uma das 

pessoas respondeu. Magra, cabelos pretos, óculos e pouca simpatia. Falei com ela rapidamente 

sobre a minha proposta de pesquisa e contei que estava acompanhado os ensaios e não via a ala 

de crianças. Ela disse que as crianças não ensaiam em São Gonçalo, mas no Rio com o Dionísio. 

Senti que ela não queria explicar, tirou o óculos e pareceu um tanto desconfortável. Agradeci e 

fiquei para o ensaio. 

Como eu já tinha visto nos ensaios de rua crianças dispersas nas alas, decidi ficar atenta 

e procurá-las durante o ensaio na quadra. Aproximei-me de uma menina, com mais ou menos 

10 anos de idade, que estava acompanhada por duas mulheres de uma ala da escola. A criança 

imitava uma das mulheres que estava sambando, copiava cada passo, sempre com um sorriso 

contagiante, ela se requebrava até o chão no ritmo da bateria. A menina não se cansava, sambava 

sem parar e as vezes cantava o refrão do samba.  

Em outro momento da observação vi um menino tocando repique, seus olhos estavam 

fixados no mestre de bateria e tentando responder a cada sinal, parecia ter conhecimento do 

samba e habilidade com o instrumento. Assim que terminou o ensaio fui conversar com ele. O 

menino me contou que estava “tapando buraco” na bateria, ou seja, tocando no lugar de algum 

ritmista que havia faltado, mas disse que não iria desfilar na Avenida. Perguntei-o sobre o que 

pensa sobre o samba, o carnaval. Ele me respondeu que aprendeu a tocar com o seu pai, 

componente da bateria, e que o samba é uma coisa que já faz parte do dia-a-dia, porque quando 

não está na quadra está na casa de parentes e amigos que sempre gostam de fazer churrasco e 

uma roda de samba. “Cada um leva um instrumento e todo mundo canta, dança, brinca!” Quis 

saber sobre o que ele pensa sobre a Porto da Pedra. Ele disse que a Porto da Pedra é a escola da 

cidade de São Gonçalo, onde ele mora, tem amigos, estuda. Falou que não tem como não gostar 

e que futuramente quer ser alguém importante na agremiação.  

Dentre as observações que fiz, uma me chamou a atenção. Um garotinho de uns 9 anos 

sambava como um profissional. Perto dele estava a mãe e o pai. Seus passos tinham leveza e 

elegância, ele estava verdadeiramente contagiado de alegria e esboçava esse sentimento através 

de sua performance. Me aproximei da mãe para saber se ele participava dos ensaios ou desfilava 

em alguma ala. Ela me respondeu que ele já nasceu sambando, “ele sambava dentro da minha 
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barriga!”. Falou que não perdeu nenhum ensaio mesmo durante a gravidez e que toda a família 

sempre gostou de samba, com ele não poderia ser diferente. 

Em um desses dias na quadra me encontrei com uma amiga da minha mãe e sua filha, 

uma menina de 11 anos. Num bate papo perguntei se ela preferia estar no samba ou no shopping, 

no cinema. Ela me respondeu que gostava de shopping, de brincar, de sorvete, de viajar, de tudo 

que uma menina gosta, mas era obrigada a ir para quadra porque não gostava de ficar sozinha 

em casa. Por isso acompanha sua mãe, mas não samba. Vai para a quadra e pede um 

refrigerante, fica sentada até a hora que a mãe quiser ir embora. Sua mãe foi passista por muitos 

anos e carrega consigo o amor pelo samba, por isso sempre que pode está na quadra da Porto 

da Pedra.  

Parte das crianças que conversei mostrou total desinibição e fácil articulação na fala, se 

apropriavam dos seus discursos. O incentivo de familiares e amigos para trilhar os caminhos 

do samba é nítido, elas estão lá porque a mãe gosta, ou o pai, ou a avó, ou a tia, a vizinha, há 

sempre a mediação de um adulto para a escolha desse caminho. 

 

 

Ensaio 2014 no Sambódromo 

 

O ensaio no Sambódromo acontece uma única vez antes do carnaval. A ordem das 

escolas a se apresentarem são definidas através de sorteio. Ensaiam aos sábados e domingos 

das 19h30min às 22h as escolas do Grupo Especial e da série A, desfilando em cada um desses 

dias 2 ou 3 escolas, num período compreendido entre os dias 19/01 à 23/02. É importantes 

destacar que a entrada durante esse período é gratuita. Nos dias de desfile os ingressos variam 

de preço dependendo do lugar escolhido pode ir de R$170 à R$5000. Assistir ao grupo de 

Acesso (série A) costuma ser mais barato, o preço pode chegar a R$10.  

Fui ao ensaio técnico do G. R.E.S. Unidos do Porto da Pedra na Marquês de Sapucaí. 

Acompanhada pelo meu noivo, num sábado quente, dia 25 de janeiro, à tarde. Passamos à pé 

pela rua Barão de São Félix, onde vi moradores de rua e prostitutas pela esquina, próximos à 

Central do Brasil. Muitas pessoas transitando por todos os lados, aparentemente cansadas e eu 

empolgada para ver o Tigre de São Gonçalo. Seguimos pela Avenida Presidente Vargas e nos 

bares havia grande movimentação. Vendedores ambulantes de bebidas, camisas e adereços 

estavam em todas as partes.  
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Ficamos no setor 03, nas últimas fileiras, perto de um vendedor de bebidas. O 

Sambódromo é constituído por 13 setores que são divididos em pares (com acesso pela Rua 

Presidente Barroso, Trancoso Lopes e Travessa 11 de Maio) e ímpares (com acesso pela 

Avenida Salvador de Sá).  

O setor 1 só possui arquibancadas e se localiza na área de concentração onde as escolas 

se aquecem antes do início do desfile. Seus ingressos não são comercializados, são distribuídos 

entre as comunidades das escolas desfilantes.  

O setor 2 fica ao lado do primeiro recuo da bateria. Além da arquibancada também 

possui camarotes e frisas (divididas em 4 fileiras de A a D, com 6 cadeiras cada. Sendo as 

fileiras A mais próximas da Avenida. 

Os setores 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 tem a mesma configuração do setor 2. O setor 9 é destinado 

aos turistas. O setor 11 fica ao lado do segundo recuo da bateria. Os setores 12 e 13 se localizam 

no final da pista e costumam ter menores preços.  

 
Figura 5.  Mapa do Sambódromo.  Fonte: www.liesa.com.br. Acessado em 05 de maio de 2014. 

 

Muito calor e a arquibancada muito quente. Aos poucos os torcedores das escolas de 

samba Renascer e da Santa Cruz chegavam, vi poucos torcedores da Porto da Pedra. O clima 

estava divertido, porque o vendedor de bebidas era descontraído e engraçado. Alguns rapazes 

acima o chamavam de Carneirinho (personagem de Thiago Fragoso na novela “Amor à vida”, 

da Rede Globo) e ele retrucava os chamando de Félix e Heron (personagens do Matheus Solano 

e Marcelo Anthony) que faziam parte de um triângulo amoroso. Com isso, quem estava perto 

soltava gargalhadas, mas tudo acontecia de maneira respeitosa e divertida. 

As alas começaram a se organizar e por volta das 20 horas o ensaio começou.  

Anderson Paz, como sempre, deu suas palavras de incentivo à escola e cantou o samba 

exaltação.  
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A comissão de frente fez sua apresentação com os bailarinos e com Lucinha Nobre. Ela 

usava um vestido vermelho com pedras brilhantes, a porta-bandeira traduzia seu amor pelo que 

faz.  

As alas passaram uma a uma empolgadas, cantaram e dançaram como se já estivessem 

no dia do desfile oficial.  

Mestres-salas e porta-bandeiras apareceram na avenida, entre eles Selminha Sorriso, 

consagrada porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, apresentou o primeiro casal da Escola, 

José Roberto e Thaís Romi. E também o Mestre Dionísio15, que veio conduzindo a ala de 

aprendizes de mestre-sala e porta-bandeira, alunos de sua escola. Crianças e adolescentes 

bailando com eficiência e elegância viriam numa ala específica homenageando “As majestades 

do samba”.  

Com o samba-enredo na ponta da língua, cantei e me arrisquei a sambar na 

arquibancada. Assim que o desfile se encerrou, resolvi ir embora, com um sentimento de alegria 

porque agora iria para a próxima etapa, conhecer a escola do Mestre Manoel Dionísio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Mestre Manoel Dionísio realiza um projeto no Sambódromo de formação de casais de mestre-sala e porta-
bandeira. O Mestre é uma das maiores personalidades do Carnaval. Ver a esse respeito Gonçalves (2008). 
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Capítulo III. As crianças e a transmissão de conhecimento 

 

        

A Porto da Pedra apresentou no Carnaval 2014 o enredo “Majestades do samba: os 

defensores do meu pavilhão”, que como já disse, homenageia os casais de mestre-sala e porta-

bandeira, idealizado pelo carnavalesco Leandro Valente, onde participando dos ensaios na 

quadra e na rua constatei que não existia uma ala das crianças propriamente dita. Lembro bem 

do meu encontro com a diretora Joci Carla, que me informou que as crianças estavam ensaiando 

com o Mestre Dionísio. Coincidentemente, graças ao projeto de extensão, pude participar das 

suas aulas e assistir a transmissão de conhecimentos entre adultos e crianças.  

 

 

Figura 6. Ensaio técnico da Porto da Pedra no Sambódromo. Escola Mestre Dionísio, 2014. 

Disponível em: https://www.facebook.com/escola.mestredionisio. Acessado em 03 de agosto de 

2014.  

O projeto de extensão “Salvaguarda da dança do samba: memórias, políticas e 

preservação do patrimônio cultural" coordenado pela professora Renata de Sá Gonçalves, conta 

com a parceria do Centro Cultural Cartola e tem como foco principal a escola de Mestre-Sala, 

Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Manoel Dionísio. A escolha pela dança do casal de mestre-

sala e porta-bandeira visa acompanhar as ações de salvaguarda das memórias, das trocas de 

saberes, das experiências dos mais velhos e do aprendizado das novas gerações, um projeto que 
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reúne dançarinos de várias partes do Brasil que têm o samba como sua diretriz.  

No dia 05 de julho de 2014 fui pela primeira vez à Escolinha, no Sambódromo. Cheguei 

por volta das 14 horas, vi algumas crianças e adolescentes perto dos seus responsáveis. 

Cumprimentei-os e fiquei observando todos os detalhes. A escola não tem uma sede 

propriamente dita, mas um dos setores do Sambódromo, especificamente o setor 2, na praça de 

alimentação. O ambiente é espaçoso, tem uma área coberta e uma área descoberta destinada ao 

estacionamento. Na área coberta tem dois banheiros (feminino e masculino) e uma cantina. Não 

há nenhum tipo de conforto para os alunos, nem para os pais, cabe ressaltar que a Escola é uma 

instituição sem fins lucrativos, mantida pelo Mestre Dionísio e colaboradores dispostos a ajudar 

incluindo os pais das crianças que formam uma Associação com esse objetivo.  

O “Projeto Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte” funciona com sucesso, 

desde 1990, em relação a outros cursos e oficinas oferecidos eventualmente pelas 

escolas de samba do Rio de Janeiro. Não está associado a nenhuma escola de samba 

específica. Ainda assim, e em detrimento da falta de recursos permanentes, esta é a 

única atividade voltada para a dança do casal que manteve uma ação mais sistemática 

e bem-sucedida ao longo de alguns anos, ininterruptamente. De maneira curiosa, 

permaneceu desvinculada das demais instâncias carnavalescas que são, via de regra, 

centralizadas pela diretoria de alguma escola. Em 2 de fevereiro de 2002, o Ministério 

da Cultura reconheceu oficialmente o projeto e o elevou ao estatuto de “Escola de 

mestre-sala e porta-bandeira”, o que não acarretou mudanças efetivas. Em 2008, a 

escola de Mestre Dionísio completou 18 anos de existência, a “maioridade”, como ele 

descreve. Vem funcionando, no decorrer desses anos, graças ao trabalho afetivo e 

voluntário de seus integrantes, mestres e porta-bandeiras ligados a diversas escolas de 

samba. Nas palavras do Mestre, a escolinha tem o objetivo de formar e aperfeiçoar 

dançarinos para serem iniciados e poderem atuar nas escolas de samba do país, desde 

as escolas mirins, passando pelos grupos de acesso, até os grupos especiais do Rio de 

Janeiro, e também em alguns blocos carnavalescos. (GONÇALVES, 2008, p.31) 

 

  Fiquei no canto com a Marina, colega de pesquisa, e o meu noivo, Thiago. A frente da 

parte coberta tinha uma estrutura de ferro com muitas bandeiras de escolas de samba afixadas. 

Um pequeno grupo estava localizado ali, próximo a elas, reunidos conversavam sobre a escola 

e traçavam diretrizes, entre eles estava o Mestre Dionísio. 

 A primeira pessoa a chegar até nós foi o Machine, José Carlos Faria Caetano, conhecido 

no mundo do samba como o “Síndico da Passarela”. Machine com grande simpatia disse que é 

o guardião do Sambódromo e que se dedica ao mundo do carnaval há mais de 40 anos. Expliquei 

à ele o motivo da nossa presença e rapidamente ele disse que nos apresentaria ao grande 

Dionísio.  

Assim que a reunião acabou, foi justamente isso o que aconteceu. Mestre Dionísio e 

seus 1,90 m de carisma nos recebeu com um grande sorriso. Na tese de doutorado A dança 

nobre no espetáculo popular: a tradição como aprendizado e experiência (2008) a professora 

Renata de Sá Gonçalves traça sua perspectiva e os caminhos percorridos para tratar da dança 
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do casal de mestre-sala e porta-bandeira na Escola do Dionísio, que atravessa as mudanças 

ocorridas no universo carnavalesco e se mantém firme diante dos novos contextos. O nome da 

professora foi o verdadeiro passaporte, pude perceber isso pela forma a qual fui recebida. 

Dionísio nos convidou para uma grande roda, onde todos deveriam participar, afinal era o 

primeiro dia de aula, após a temporada de recesso, e alguns avisos precisavam ser ouvidos. Ele 

seus instrutores agradeceram a presença de todos, falaram da missão da Escola para com o 

mundo do samba, deixaram explícitas certos deveres que devem ser cumpridos ao longo do 

ano, tais como: 

 Pontualidade (as aulas acontecem todos os sábados, às 14 horas.)  

 Assiduidade (para ter a vaga garantida, é preciso frequentar. A escola é muito procurada 

e as vagas são limitadas. O não comparecimento, além de comprometer a trajetória na 

escola, tira a vaga do aluno que não conseguiu a vaga. São aceitas no máximo 3 faltas, 

justificadas.)  

 Uniforme adequado (camisa da escola, calça, saia (meninas) e sapatos pretos e em dias 

especiais (festas, apresentações) saia, calça e sapatos brancos) 

 Bom comportamento (o respeito deve acontecer dentro e fora da escola. Nas palavras 

do instrutor, é importante que todos saibam se comportar, e principalmente saber o que 

postam no Facebook. Estamos de olho!)  

Esses deveres são fundamentais, afinal de contas, é uma escola. Além de todos esses 

deveres, a questão da corporalidade é extremamente importante, a arte da dança exige preparo 

corporal. A dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira trabalha com o bailado, com boa 

postura, com gestos, é preciso muita disciplina e atenção a todos os movimentos que compõem 

a dança nobre, mas é importante abordar que: 

Os alunos, mesmo quando são iniciantes, não são leigos. Ao contrário, a maioria já 

“sabe dançar”, tem alguma relação prévia com o bailado e o pratica informalmente, 

imitando aqueles que já conhecem. Assim, os alunos que lá chegam têm boa expressão 

corporal, seguindo rapidamente os comandos dos monitores. Em sua maioria, não 

fazem aulas formais em academias de dança porque não têm condições financeiras 

para pagá-las. São a prática, o treino, a vontade de sempre melhorar e as relações que 

ali se estabelecem que os tornam aprendizes desse bailado. Aprender a bailar significa, 

portanto, aprender a se comunicar com uma plateia e com ela interagir. Essa 

comunicação se dá por meio da execução de um repertório de gestos e posturas que 

caracteriza um casal tradicional. (GONÇALVES, 2008, p. 41)  

 

 

 Em O Crisântemo e A Espada (1972) Ruth Benedict traz uma abordagem rica da 

educação japonesa em comparação com a norte-americana. Desde pequenas as crianças 

japonesas são treinadas para alcançar o mais alto grau de autodisciplina. Há uma “construção 
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corporal” em torno dessa proposta, onde o instrutor ensina as crianças a se sentarem 

adequadamente, de forma a conseguirem ficar imóveis; as meninas, principalmente, a aprender 

a dormir da com as pernas estendidas e juntas; e muitos outros treinos relativos às posturas 

corporais, que estão diretamente relacionados aos padrões culturais japoneses, que nesse caso, 

se ligam à boa moral e responsabilidade. Então desde novinhas as crianças já sabem que 

caminhos devem trilhar para a adequação a sua cultura.  Assim como na escolinha, onde desde 

pequeninos algumas crianças já despertam em si uma vontade de estar lá para aprender e muitas 

vezes desenvolver um dom que lhes é natural. Lógico que existe um exercício de imitação nesse 

processo de aprendizagem, assim como Marcel Mauss que quando faz um estudo sobre as 

técnicas corporais traz a ideia de habitus: 

Peço que observem que digo em bom latim, compreendido na França, “habitus”. A 

palavra traduz, infinitamente melhor que “habito”, o “exigido”, o “adquirido” e a 

“faculdade” de Aristóteles (que era um psicólogo). Ele não designa esses hábitos 

metafísicos, esta “memória misteriosa”, tema de volumes ou de curtas e famosas teses. 

Esses “hábitos” variam não simplesmente com os indivíduos e suas imitações, mas, 

sobretudo, com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com os 

prestígios. (1974, p. 214) 

 

O exercício de repetição se internaliza e passa a fazer parte de algo comum, passa a 

configurar o habitus, porque com o tempo já não há mais reflexão sobre o que se faz, isso é 

algo especificamente cultural.  

 Os ensaios na escolinha promovem não só o aprendizado e a troca de experiências entre 

alunos e instrutores, forma-se uma rede de relações a partir dos pais e responsáveis que vão aos 

sábados acompanharem seus filhos. Eles são grandes colaboradores porque ajudam a organizar 

eventos, arrecadar fundos e dão apoio as metas traçadas pela diretoria em prol do sucesso do 

projeto.  

As crianças que se apresentaram na “ala das crianças” na Avenida e homenagearam os 

casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira são de lá. Importante ressaltar que não foi uma ala das 

crianças como de costume na Sapucaí, mas sim uma ala de alunos da Escola Manoel Dionísio, 

que agrega crianças a partir dos 4 anos. Esses alunos vêm de todos os lugares da cidade do Rio 

de Janeiro e Região Metropolitana, e são aprendizes e futuros profissionais do samba. Meninos 

e meninas têm a chance de serem contratados para fazerem parte de alguma agremiação, às 

vezes distante de sua residência, necessitam de transporte público para chegar ao local de 

ensaio, dessa maneira se articulam em diferentes bairros da cidade, os ensaios e as 

apresentações provocam intensa mobilidade. 

Essa escola é um lugar de aprendizagem vertical (instrutor – aluno) e horizontal (aluno-

aluno), através das aulas, os instrutores, as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos 
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aprendem, se socializam e compartilham suas experiências. Camila Codonho traz essa 

discussão de aprendizagem para o campo da antropologia: 

[...] cabe salientar que a preocupação com o processo de ensino e aprendizagem 

sempre se colocou de maneira crucial para a Antropologia, uma vez que 

independentemente da existência de uma definição estanque em relação ao conceito 

de cultura, tão caro para os estudos na área, esta disciplina sempre considerou de 

maneira mais ou menos consensual que o último diz respeito a processos de aquisição, 

construção e transformação de saberes transmitidos, aprendidos e compartilhados. No 

entanto, Pelissier (1991) aponta que a maior parte das abordagens clássicas a esse 

respeito (presentes em trabalhos das escolas evolucionista, funcionalista, de cultura e 

personalidade e estruturalista) marcam oposições etnocêntricas bastante prejudiciais 

para a compreensão deste processo que aqui chamaremos de educativo. (2007, p.p. 22 

e 23) 

 

A escola Manoel Dionísio exerce seu papel como instituição de desenvolvimento, 

aquisição de saberes e espaço de interação, possibilita que seus alunos se sintam a vontade para 

trazer suas experiências, trajetórias, vivências, suas realidades. Os seus conhecimentos 

espontâneos são respeitados, porque a grande maioria tem afinidade com o samba, com o ritmo, 

esses conhecimentos funcionam como base e ajudam a mediar a construção das técnicas 

expostas pelos instrutores (VYGOTSKY, 2005) Para Vygotsky essa relação entre os conceitos 

promovidos pela aprendizagem é de suma importância para o desenvolvimento e 

principalmente quanto se tem um incentivo adulto que permeia essa ligação permitindo que 

seus alunos vão além da sua capacidade de aprender, atuando em sua Zona de Desenvolvimento 

Proximal. (VYGOTSKY, 2005). A abordagem de Vygotsky está relacionada às 

possibilidades que a criança tem para se desenvolver. As potencialidades para serem alcançadas 

necessitam da presença do outro que atua como mediador tornando o desenvolvimento 

potencial em real, um ciclo em constante movimento. 

A partir dessa análise, o instrutor é como um canal de ligação, um mediador da relação 

entre o meio sociocultural e os saberes técnicos da dança de mestre-sala e porta-bandeira. A 

convivência faz com que cada um dos instrutores conheça os seus alunos e compreenda em qual 

contexto estão inseridos, assim se torna mais fácil para trabalhar valores, conceitos, linguagens 

e atitudes. Essa conexão com o meio sociocultural é de fundamental importância para lidar com 

a complexidade dos tempos e com surgimento de novas e diferentes formas de se “fazer samba”. 

O processo ensino-aprendizagem que a Escolinha Manoel Dionísio mantém há 24 anos é 

desafiador, onde seu trabalho cotidiano é permanentemente construído. 

O adulto facilita o caminho da aprendizagem através dessa verticalidade da troca, mas 

as próprias crianças vão se apropriando na construção do seu universo simbólico. Nesse 

contexto enxergo também a importância do acompanhamento. Mães, avós, pais, vizinhos 
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acompanham as crianças no aprendizado. As crianças da escolinha chegam sempre com adultos 

que ficam todo tempo sentados nas cadeiras com suas mochilas e bolsas durante a aula. Nas 

pausas os alunos sempre vão até eles para falar alguma coisa; algumas meninas dão beijinhos 

em suas mães ou pedem para ajeitar o cabelo. Essa presença exprime proteção e carinho, elas 

se sentem importantes ao saber que seus pais estão por perto para acompanhar sua evolução.  

Heranças essas difundidas pela sociedade ocidental europeia com o advento da família 

moderna: “[...] os membros da família se unem pelo sentimento, o costume e o gênero de vida” 

(ARIÈS, p. 195, 2006)  

O Dossiê das Matrizes do Samba do Rio de Janeiro (2007) enfatiza essa transmissão:  

 “Nas comunidades a transmissão do samba se dá pela oralidade e pela vivência. O 

aspecto presencial é fundamental. Desde pequenas as crianças das comunidades 

acompanham seus pais, irmãos e vizinhos às quadras das escolas de samba. Como é 

sabido, é forte a marca da oralidade na cultura popular a transmissão do conhecimento 

se dá longe dos compêndios e do ensino formal. Por isso a expressão escola de samba 

se reverte de forte significado, porque é, de fato, um espaço privilegiado de 

transmissão de saberes e fazeres. Ao mesmo tempo a cultura afro-brasileira é marcada 

pelo respeito aos mais velhos, aqueles que sabem mais e portanto têm mais a dar”. 

(DOSSIÊ DAS MATRIZES DO SAMBA DO RIO DE JANEIRO, 2007, p. 86)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

NUNES (2003) alerta que estudos recentes em Antropologia da Infância identificaram 

quatro vertentes: a infância considerada uma construção social; a infância e seu mundo de 

significados; a infância como algo minoritário comparado ao mundo adulto; e a infância como 

um fato social, que varia nas sociedades. Muito ainda se tem a caminhar no sentido de se fazer 

uma Antropologia da criança, porque a bibliografia das Ciências Sociais nesse assunto é 

insuficiente comparada a outros temas.  

O Carnaval é a festa das massas, da mistura, agrega diferentes etnias, e diferentes idades. 

E porque não pensar sobre a criança nesse contexto? A magia provocada pelos dias de folia está 

principalmente no imaginário infantil, que se enfeita com máscaras e fantasias. Nas escolas de 

samba repercutem o que aprendem, onde a marca da oralidade é o pilar, já dizia o samba de 

Edson da Conceição e Aloísio Silva: “[...] antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo 

o meu pedido final: não deixe o samba morrer...”.  

Os caminhos iniciados na Porto da Pedra, em São Gonçalo, RJ, me levaram a Escola de 

Mestre-Sala, Porta-Bandeira & Porta-Estandarte Manoel Dionisío. Iniciei meu trabalho falando 

da vontade em relacionar as crianças com o carnaval e os processos de aprendizagem na 

perspectiva de Vygotsky, dentro de um parâmetro antropológico. A partir das observações na 

escola e dos relatos da minha família percebo que de fato a criança é sujeito transformador e é 

capaz de dar sua interpretação a qualquer coisa. A criança é fundamental na continuidade do 

samba, é a futura geração da Avenida, portanto deve ser respeitada como tal.  

A monografia não dá conta da relevância que o universo infantil possui, trabalhos mais 

específicos na área das Ciências Sociais devem ser gerados para dar ênfase ao tema aqui 

discutido. A minha proposta de discussão não se finda por aqui, tenho como propósito futuro 

amadurecer mais a ideia em questão, afinal, o mundo gira e a sociedade muda.  

Segundo Cohn: “Hoje, portanto, uma antropologia da criança pode ser desde aquela que 

analisa o que significa ser criança em outras culturas e sociedades até aquela que fala das que 

vivem em um grande centro urbano.” (2005, p. 08) 

.  A antropologia é o fazer dos homens está presente em todas as sociedades, a partir do 

momento que se passa a refletir sobre as próprias ações ou sobre outros se caminha para um 

exercício antropológico, porque toda ação humana é dotada de sentido. A observação, a 

inserção no campo e posteriormente a escrita são tarefas difíceis, mas para que isso aconteça é 
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necessário se desprender de certos juízos de valor e pré-noções, é preciso compreender com 

quem e para quem se está falando: 

“[...] não podemos falar de crianças de um povo indígena sem entender o lugar que 

elas ocupam naquela sociedade e o mesmo vale para as crianças nas escolas de uma 

metrópole. E aí está a grande contribuição que a antropologia pode dar aos estudos 

das crianças: a de fornecer um modelo analítico que permite entendê-las por si 

mesmas; a de permitir escapar daquela imagem em negativo , pelo qual falamos menos 

das crianças e mais de outras coisas, como a corrupção dos homens pela sociedade ou 

o valor da vida em sociedade.” (COHN, 2005, p. 09) 
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