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RESUMO

Em um mundo cada vez mais concorrido é preciso estar preparado
para vencer os obstáculos. Isso acontece tanto na vida, como numa empresa
ou numa escola de samba. As ferramentas de Marketing e Gestão podem e
devem ser usadas para atrair o cliente e passar a frente do concorrente. Nos
dias atuais, os clientes estão cada vez mais exigentes e muitas vezes não
basta ser uma marca de sucesso, tem que oferecer alguns benefícios em troca
da atenção deles. Um preço mais em conta pode ser um ponto a favor por
exemplo.
Para isso, é preciso todo um planejamento antes de colocar um
produto no mercado. Através de décadas de história das escolas de samba e,
mais para frente do Salgueiro, este trabalho pretende mostrar como a
concentração e a organização podem ajudar uma escola de samba a ser
campeã ou pelo menos se manter entre as primeiras, no grupo Especial.
Trazendo este exemplo para uma empresa, a concentração e a organização
funcionam como o planejamento, ou seja, a base ou começo de todo processo
de confecção de um produto (ou prestação de serviço) até chegar ao cliente.
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METODOLOGIA

Após a consulta de livros sobre Carnaval, Salgueiro, Marketing e
Gestão, Administração, leitura de jornais sobre o assunto, sites na internet a
respeito desses assuntos e sites específicos sobre Carnaval pode se concluir
que o planejamento e a organização são a base de todo processo seja numa
empresa, seja numa escola de samba.
Agradecimentos a assessoria de imprensa do Salgueiro por fornecer
várias informações; ao autor Felipe Ferreira por ter escrito O Livro de Ouro do
Carnaval Brasileiro que foi de grande utilidade, além de outros livros e sites
consultados para este estudo.
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INTRODUÇÃO
As primeiras manifestações festivas carnavalescas de que se tem
notícia são as das antigas civilizações, como a Greco-romana e a
mesopotâmica. Na Grécia Antiga alguns ritos já incluíam pessoas mascaradas
e fantasiadas. Mas é somente nos primeiros séculos da Era Cristã que surgem
relatos mais detalhados de divertimentos populares associando máscaras,
fantasias e desfiles processionais. É a presença, nas festas, desses pequenos
barcos com rodas que acabou por fazer com que alguns pesquisadores
considerassem tais celebrações como um exemplo de folia carnavalesca da
Antiguidade.
Todas essas celebrações até agora tinham como característica principal
o fato de determinarem momentos especiais do ano, marcados pelo exagero,
pelo uso de máscaras e disfarces, pela presença de desfiles e patuscadas, nos
quais as comilanças e bebedeiras pareciam escapar de qualquer controle, e
pela sensação de que “tudo era permitido”.
O Carnaval é diferente e se apresenta como uma festa com data
determinada, que acontece em certos países e em determinadas cidades
como Rio de Janeiro, no Brasil ou em Binche na Bélgica, por exemplo.
Resumindo, no Carnaval existe carnavalização, mas nem toda carnavalização
é um Carnaval. A festa carnavalesca como acontece atualmente só passou a
existir, de verdade, séculos depois. Para o espanto de muita gente, quem
“inventou” o Carnaval foi a Igreja Católica.
Tudo começou no ano de 604 quando o Papa Gregório I deliberou que,
num determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar de lado a vida
cotidiana para, durante uns dias, dedicarem-se exclusivamente às questões
espirituais. Todo esse evento durava em torno de quarenta dias, lembrando os
quarenta dias de jejum e provações passadas por Jesus no deserto antes de
iniciar seu ministério apostólico, por isso, o nome de “Quaresma”.
Com o passar do tempo, foi-se estabelecendo o costume de se realizar
muitas festas nos dias imediatamente anteriores a esse longo período de
abstinência. Com isso, às vésperas da Quaresma, havia um aumento absurdo
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no consumo de carnes de boi e de porco. Estes últimos dias de fartura antes
dos quarenta dias de penúria começaram a ser chamados de dias do “adeus à
carne”, que em italiano fala-se dias da “carne vale” ou do “carnevale”.
Nos anos de 1920, os ranchos eram a maior atração do carnaval de rua,
desfilavam na Av. Rio Branco e seus componentes eram da classe média,
enquanto que a população mais pobre saía nos blocos e nos cordões devido
ao alto custo das fantasias e seus componentes eram negros oriundos da
Bahia que se apresentavam principalmente na Praça Onze ao som de um
ritmo de origem africana com elementos do candomblé.
Nos primeiros anos da década de 1930, os desfiles ainda eram
desorganizados: não tinham horário, itinerário, disputa ou premiação. O
importante era que os grupos passassem pela Praça Onze e pelas casas das
tias baianas, respeitadas como as mães do samba e do carnaval popular,
principalmente Tia Ciata, representadas até hoje pela ala das baianas das
escolas. Já em 1935, Pedro Ernesto, prefeito do Rio de Janeiro, legaliza as
escolas e oficializa os desfiles de rua criando a sigla GRES (Grêmio Recreativo
Escola de Samba) usada pela maioria das agremiações.
Nos primeiros anos de desfiles, o público se aglomerava nas calçadas
para assistir enquanto as autoridades e jurados viam o desfile em pequenos
palanques de madeira, especialmente instalados para a ocasião. Em pouco
tempo os espectadores traziam caixotes de madeira nos quais subiam para
obter uma visão melhor do espetáculo. Com isso, a Prefeitura passou a instalar
tablados rudimentares de madeira, com degraus para assistir ao desfile em pé.
Porém, com o público crescente, a prefeitura colocou arquibancadas. Nesses
primeiros anos, a classe média não se interessava pelos desfiles. Por sua vez,
a Prefeitura passou a cobrar ingressos e os que não podiam pagar
aglomeravam-se nos locais de concentração e dispersão das escolas.
Para que o desfile das escolas de samba aconteça, centenas de
pessoas trabalham durante todo o ano. Ao todo seis grupos reúnem as
agremiações do Rio de Janeiro: Especial, seguem o regulamento da LIESA e
grupos de Acesso A, B, C, D, E, obedecem ao regulamento da Associação das
Escolas de Samba que sofre algumas alterações de acordo com o grupo em
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que cada agremiação se apresenta. A estrutura básica de todas é a mesma,
com a diferença do luxo e a criatividade que cada uma delas apresenta na
avenida e que define qual será campeã.
Uma empresa é uma organização formal cujo objetivo é produzir
produtos ou prestar serviços a fim de gerar lucro. Comparando a uma escola
de samba, a empresa deve conhecer profundamente o seu cliente. Já a escola
de samba, não pode conhecer o seu cliente, ou seja, o júri. Caso isso
aconteça, a classificação da escola para aquele ano pode ser considerada
uma fraude.
O século XXI começa sob a marca da regularidade e uma coincidência
para o Salgueiro: na primeira década do novo século, exceto em 2007, a
escola tem sempre desfilado no domingo. Em 2001, primeiro carnaval do novo
milênio, a escola foi encontrar inspiração para o seu desfile no Pantanal, região
de grande beleza incrustada no coração do Brasil. Com o patrocínio do
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a escola alcançou a quarta
colocação, mas deixou a avenida com um sentimento de que poderia ter ido
mais longe com o belo visual criado por Mauro Quintaes, sem dúvida seu
melhor trabalho nos quatro anos em que esteve na escola.
Para o carnaval 2008, o tema escolhido foi o Rio de Janeiro.
Preocupados com a situação do Rio de Janeiro, a dupla de carnavalescos do
Salgueiro Renato Lage e Márcia Lavia criou o enredo “O Rio de Janeiro
Continua Sendo”. Uma injeção de auto-estima no povo carioca, que pretendia
mostrar que, apesar das "nuvens" que insistem em esconder seu brilho, a
Cidade continua Maravilhosa. Toda a escola incorporou o espírito do carioca.
Empurrado por um samba alegre, o Salgueiro, mostrou uma cidade que
resistiu às idades, às épocas, aos contratempos. Cidade da saborosa
desordem, do improviso. Do burburinho do Centro, dos pagodes dos
subúrbios, das praias e do mar da Zona Sul. Rio de Janeiro, fevereiro e março,
do carnaval, do Salgueiro. E com um desfile bonito, colorido e empolgante, a
escola deixou a avenida com uma das favoritas e chegou ao vice-campeonato
do carnaval.
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No capítulo I é contada a história do Carnaval, com todos os detalhes
desde o seu surgimento através da Igreja Católica até a chegada no Rio de
Janeiro. No capitulo II há a história das escolas de samba do Rio de Janeiro,
desde os blocos de carnaval, passando pelos grupos até chegar às escolas de
hoje. Além disso, há uma comparação dos componentes de uma empresa com
os componentes de uma escola de samba e suas funções. Para finalizar, o
capítulo 3 trata da história do morro e, logo em seguida, do Salgueiro de forma
a mostrar como a organização e a concentração foram importantes para ele
chegar onde está hoje.
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CAPÍTULO I
O SURGIMENTO DO CARNAVAL E A CHEGADA NO RIO
DE JANEIRO

1.1 – O Surgimento do Carnaval
As primeiras manifestações festivas carnavalescas de que se tem
notícia razoavelmente segura são as das antigas civilizações, como a Grecoromana e a mesopotâmica. Na Grécia Antiga alguns ritos já incluíam pessoas
mascaradas e fantasiadas. Em Esparta, os meninos eram treinados para se
tornarem cidadãos através de exercícios que terminavam numa grande
mascarada onde, por algumas horas, o comportamento era o oposto daquele
que deveria levar na vida adulta: fantasiados de mulher, de velho ou sátiro, os
rapazes realizavam encenações obscenas e humorísticas, com muita
bebedeira e cantorias.
Mas é somente nos primeiros séculos da Era Cristã que surgem relatos
mais detalhados de divertimentos populares associando máscaras, fantasias e
desfiles processionais. O costume de incorporar charretes em forma de
pequenos navios às procissões também era comum em outras comemorações,
como as Panatenéias que aconteciam em Atenas. É a presença, nas festas,
desses pequenos barcos com rodas que acabou por fazer com que alguns
pesquisadores considerassem tais celebrações como um exemplo de folia
carnavalesca da Antiguidade ao imaginar que “o nome ‘Carnaval’ teria origem
em carrus navalis, ou seja, um carro em forma de navio. Hipótese que anos
mais tarde foi suplantada por outra teoria que associa a palavra ‘Carnaval’ à
carne vale ou ‘adeus à carne’.” (FERREIRA, 2005, p.19)
Alguns relatos descrevem outros tipos de festas que aconteciam na
Antiguidade Greco-romana e nas quais as práticas de transgressões, exageros
e inversões das regras sociais eram características marcantes. As principais
delas eram as dionísicas, as lupercais e as saturnais. Celebradas no mês de
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março, as chamadas calendas de março que marcam o início do ano da Antiga
Roma, as dionísicas festejavam o deus Dionísio e eram marcadas por
procissões de mascarados cobertos de peles e galhos, disfarçados de animais.
As lupercais aconteciam no mês de fevereiro e eram realizadas em honra ao
deus Pã, também conhecido como Luperco, protetor dos rebanhos. Nelas, os
sacerdotes do deus corriam seminus pela cidade batendo com galhos de
árvores em quem estivesse em seu caminho, açoite que se acreditava trazer
fecundidade às mulheres mais jovens e facilitar o parto das grávidas. Seguiase um grande cortejo com a presença de charretes enfeitadas e grupos de
mascarados em que reinava uma grande licenciosidade. As saturnais, por sua
vez, aconteciam em Roma, em meados de dezembro, para celebrar o fim do
ano lunar. Festejo dedicado a Saturno, deus da agricultura e das sementes,
este divertimento associava cantos e danças com trocas de presentes e
grandes comilanças e bebedeiras.
Não é por mera coincidência que essas festas que se davam aos
deuses Saturno, Luperco e Dionísio aconteciam entre dezembro e março,
período em que hoje brincam o Carnaval, visto que os dias em torno da
passagem do ano sempre foram considerados propícios a vários tipos de
festejos por seu caráter contíguo e ambíguo, marcando o final de um ciclo
solar e o início de um novo tempo.
Todas essas celebrações até agora tinham como característica principal
o fato de determinarem momentos especiais do ano, marcados pelo exagero,
pelo uso de máscaras e disfarces, pela presença de desfiles e patuscadas, nos
quais as comilanças e bebedeiras pareciam escapar de qualquer controle, e
pela sensação de que “tudo era permitido”. Ou seja, eram eventos que hoje
seriam definidos como folguedo, uma bagunça festiva ou um Carnaval. Nesse
sentido, a palavra “Carnaval” não se refere a um tipo específico de festa, mas
sim a qualquer tipo de alegria coletiva, farra, banzé, folia, confusão, desordem
ou simplesmente “festa”.
A idéia de que qualquer brincadeira e qualquer excesso ou inversão de
valores podem ser considerados um “Carnaval” é bastante antiga. Ela surge já
nos primeiros anos depois de Cristo, quando os chamados Pais da Igreja se
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recusavam a perceber a diferença entre as várias festas pagãs que
aconteciam no final e início do ano. Todas essas celebrações com máscaras e
fantasias eram vistas igualmente como manifestações demoníacas e por eles
denominadas genericamente de “paganismo”, outro nome para bagunça, folia
ou Carnaval. Até o século XVIII, todas as festas que aconteciam nos meses de
dezembro, janeiro e fevereiro eram vistas como se fossem uma mesma e,
muitas vezes, condenável manifestação do populacho, ou seja, um “Carnaval”.
Para Bakhtin, um escritor inglês, o mundo carnavalizado é o mundo das
festas do povo, das brincadeiras grosseiras e das inversões típicas das
brincadeiras populares do fim da Idade Média. Essa confusão entre o conceito
de “Carnaval” e o de “carnavalização” vai fazer com que as duas idéias
acabem se misturando, influenciando alguns estudiosos que acabam por
concluir que onde tem festa, onde tem exagero, onde tem inversão também
tem carnaval. O espírito de carnavalização, estudado por Bakhtin, “pode se
manifestar em qualquer época do ano e em qualquer lugar seja nas
comemorações do final da Segunda Guerra Mundial na Europa ou na festa do
Purim entre os judeus.” (FERREIRA, 2005, p.24)
Já o Carnaval é diferente e se apresenta como uma festa com data
determinada, que acontece em certos países e em determinadas cidades
como Rio de Janeiro, no Brasil ou em Binche na Bélgica, por exemplo.
Resumindo, no Carnaval existe carnavalização, mas nem toda carnavalização
é um Carnaval. A festa carnavalesca como acontece atualmente só passou a
existir, de verdade, séculos depois. Para o espanto de muita gente, quem
“inventou” o Carnaval foi a Igreja Católica.
Tudo começou no ano de 604 quando o Papa Gregório I deliberou que,
num determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar de lado a vida
cotidiana para, durante uns dias, dedicarem-se exclusivamente às questões
espirituais. Todo esse evento durava em torno de quarenta dias, lembrando os
quarenta dias de jejum e provações passadas por Jesus no deserto antes de
iniciar seu ministério apostólico, por isso, o nome de “Quaresma”. Em 1091,
época do Papa Urbano II, foi realizada uma reunião dos representantes da
Igreja na qual se decidiu que estava na hora de escolher a data oficial para o
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período da Quaresma. O primeiro dessa seqüência de dias passa a ser
chamado de Quarta-feira de Cinzas. A partir daí, estava legalmente decretado
que durante os quarenta dias de privações, os fiéis deveriam esquecer os
prazeres da vida material (como festas, brincadeiras, namoros, bebedeiras ou
comilanças) e dedicar-se a elevar seu espírito a Deus e a meditar sobre Cristo
e sua ressurreição, que seria festejada no fim da Quaresma, no domingo de
Páscoa.
Com o passar do tempo, foi-se estabelecendo o costume de se realizar
muitas festas nos dias imediatamente anteriores a esse longo período de
abstinência. Com isso, às vésperas da Quaresma, havia um aumento absurdo
no consumo de carnes de boi e de porco. Estes últimos dias de fartura antes
dos quarenta dias de penúria começaram a ser chamados de dias do “adeus à
carne”, que em italiano fala-se dias da “carne vale” ou do “carnevale”. Surge
assim a palavra para se definir o período do ano em que a comilança e a
bebedeira corriam soltas e que acabaria por se tornar o antônimo da
Quaresma: Carnaval. Ou seja, se não fosse pela invenção da Quaresma não
haveria Carnaval.
Nesse primeiro momento, o Carnaval não é uma festa diferente das
outras que aconteciam durante o ano. O que dava o caráter especial ao
Carnaval, o que o distinguia das outras festividades, era a grande
concentração de brincadeiras num mesmo período, a proximidade com a
Quaresma e o fato de a coisa toda ter dia e hora para acabar, já que à meianoite da Terça-feira Gorda tudo terminava e o mundo parecia reencontrar seu
eixo.
Isso prova que no Carnaval não existe uma forma peculiar de se brincar.
Pode se apresentar num fantástico desfile de alegorias gigantescas, como se
vê atualmente na cidade italiana de Viareggio, ou numa suntuosa batalha de
flores em Nice, ou ainda numa solene apresentação de grupos de mascarados,
em Veneza, ou quem sabe uma frenética coreografia ao som dos últimos
sucessos musicais, como se vê em Salvador ou mesmo um bloco de jovens
desfilando em roupas de praia ao som dos ritmos do momento pela orla do
Leblon, no Rio de Janeiro.
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Todas essas festas tão diferentes têm em comum o fato de se
realizarem num determinado período do ano quando “tudo pode acontecer”.
Todas se apresentam desse modo, como produtos de um ato da Igreja
Católica que gerou não somente a contrição, a penitência e a abstinência
quaresmais, mas também a loucura e o descontrole de seu exato oposto
carnavalesco.

1.2 – O Jogo do Entrudo
Os primeiros colonos portugueses que chegaram a terras brasileiras
trouxeram consigo seus hábitos e costumes. Isso nos leva a crer que com a
chegada dos primeiros portugueses colonizadores no Brasil, já começasse a
existir por aqui algum tipo de festividade nos dias que antecediam a Quaresma.
Se em Portugal jogava-se o Entrudo há bastante tempo, aqui não deveria ser
diferente. O Entrudo era:

“o costume de se lançar águas, pós de todos os tipos,
cinzas líquidos imundos ou perfumes sobre quem
passasse por perto, uma brincadeira da época do
arquiteto

Grandjean

encharcado

por

de

baldes

Mortigny
de

água,

de

1850

que,

contraiu

uma

pneumonia que causou seu falecimento com setenta e
quatro

anos

de

idade,

duas

semanas

após

a

brincadeira.” (FERREIRA, 2005, p.74)

A idéia geral do divertimento que tomaria conta de praticamente todas
as principais cidades brasileiras a partir do século XVII consistia basicamente
em:
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“molhar o desavisado oponente e, sempre que possível,
completar o serviço lançando pós variados, tais como o
alvaiade (um pó branco usado para pintura de paredes),
o vermelhão (sulfato de mercúrio pulverizado e utilizado
na composição de tintas), polvilho ou pó de sapato (um
pó escuro que entrava na composição da graxa.”
(FERREIRA, 2005, p.80).

A brincadeira tinha dois tipos básicos: o Entrudo Familiar que acontecia
dentro das casas e entre amigos e o popular que tomava conta das ruas,
envolvendo basicamente a população mais pobre e os escravos. Durante
quase trezentos anos, a brincadeira do Entrudo reinava soberana no período
carnavalesco das principais cidades brasileiras. Mas em torno da década de
1830, a situação começou a mudar. Uma época que se lia a cada dia na
imprensa, notícias condenando o Entrudo e acusando-o de imoral e promotor
de desordem.
Em 1841, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro proibindo o “jogo do
Entrudo” e condenando quem fosse pego nesta prática a uma pena de oito
dias de prisão, ou de cem açoites, no caso de ser um escravo. Boa parte da
população da cidade não parecia dar a mínima para esta proibição e ia ao
comércio comprar os famosos limões-de-cheiro já prontos. Percebendo que
não seria com simples leis que se daria o extermínio da brincadeira, a elite
carioca decide atacar o costume de outro modo: buscaram substituir as
brincadeiras grosseiras por uma nova forma de brincar. O antigo Entrudo
deveria então ser substituído por uma brincadeira elegante, formalizada, com
regras e etiquetas definidas.
A partir dos anos 1840, boa parte dos principais centros urbanos do país
começavam a realizar bailes nos dias de Carnaval, como o que foi promovido
em janeiro de 1840 pela Sociedade União dos Gamenhos na Rua do Sabão,
no Rio de Janeiro ou os que foram realizados no Hotel Itália no Largo do Rocio
em janeiro de 1845. Em Porto Alegre, os bailes à fantasia parecem ter surgido
em 1841 e no Recife sabe-se da existência de um baile mascarado particular
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já em 1845, ao qual compareciam 33 pessoas fantasiadas, de acordo com
Leonardo Dantas Silva.
A ordem e a sofisticação previstas para os bailes à fantasia fazem a elite
da época reforçar a distância que separa sua festa das brincadeiras grosseiras
que teimaram em resistir nas ruas das cidades brasileiras. Pouco a pouco o
“Carnaval” vai sendo utilizado exclusivamente para descrever a festa
sofisticada dos bailes e dos passeios das elites, reservando-se para as
brincadeiras populares o nome de Entrudo (vide anexo 1). Esta oposição entre
Entrudo e Carnaval persistiu por quase cem anos e serviu para colocar, de um
lado, a festa oficial e organizada e, de outro, todas as brincadeiras que não se
deixassem domar pelas regras estabelecidas.

1.3 – O Zé Pereira e a Folia Carioca
Apesar de consideravelmente isolados das camadas populares, os
bailes carnavalescos tiveram uma enorme importância para a formação do
Carnaval brasileiro. A principal delas foi a de fornecer à folia das ruas uma
série de modelos a serem imitados e reelaborados pelos foliões que não
tinham condição de freqüentar as festas dos teatros e salões. Ao entrar em
contato com a beleza e originalidade das fantasias que a elite desfilava pelas
ruas antes de entrar nos salões, o povo das cidades brasileiras conheceria
outro tipo de folia e associaria a idéia de fantasia à brincadeira carnavalesca.
A situação do Carnaval brasileiro a partir de 1850 era de total euforia, ao
menos aparentemente. O projeto de importação de um Carnaval mais
civilizado, elaborado por uma parte da elite nacional capitaneada pelas classes
dominantes do Rio de Janeiro, parecia ter alcançado absoluto sucesso. A
imprensa noticiava que as ruas das cidades brasileiras enchiam-se, cada vez
mais, de grupos de foliões desfilando organizadamente, de acordo com os
modelos importados da França que vieram ao encontro do gosto brasileiro
pelas festas e procissões barrocas. Entretanto o triunfo do novo Carnaval
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resultou em alguns transtornos visto que nenhum desses contratempos era
encontrado nos desfiles realizados na França.
O ano de 1855 marca um momento simbólico da folia brasileira não
somente por ser o ano do primeiro passeio do Congresso das Sumidades
Carnavalescas, mas também por outro fato, ao qual geralmente se dá pouca
atenção, mas que seria determinante para a formação da festa carnavalesca
brasileira. Logo após o Carnaval daquele ano o Jornal do Commercio, de 25 de
fevereiro, publicava uma pequena notícia em que:

“A diretoria das Sumidades agradecia o apoio que altas
autoridades nacionais haviam dado a seu passeio. A lista
incluía, por exemplo, o ministro da Guerra (por ceder a
banda de música militar para acompanhar o passeio), o
chefe de polícia (pela proteção policial), o Coronel
Solidônio José Antonio Pereira do Lago (por colocar a
música de seu batalhão tocando no Passeio Público) e o
Comendador João Caetano dos Santos (por ceder o
Teatro São Pedro para a ceia). Ao final, o grupo
carnavalesco agradece aos moradores das ruas por
onde passou a marcha, por seu bom acolhimento e
destaca o trecho da Rua das Violas 9atual Teófilo Otoni)
situado entre as Ruas da Candelária e a da Quitanda,
‘pela recepção magnífica, triunfal, régia diremos, que
prepararam

às

Sumidades

Carnavalescas’.

Os

moradores daquele pequeno quarteirão (que sobreviveu
às modificações por que passaria o centro da cidade do
Rio de Janeiro nos anos posteriores) podiam se orgulhar
de estarem iniciando um processo da maior importância
para a implantação da festa carnavalesca no Brasil.”
(FERREIRA, 2005, p.176)
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Aos poucos algumas formas de brincadeira vão se destacando
naturalmente. Uma delas, desde cedo adquiriu um nome próprio e bastante
curioso: zé pereira. Apesar de logo ter se destacado das outras formas de
divertimento carnavalesco, a definição do que é um zé pereira deixa margem a
muitas interpretações e dúvidas e é um ótimo exemplo do que iria acontecer,
no início do século XX, com outros tipos de grupos, como os ranchos e os
cordões.
Todos afirmam que no Brasil a brincadeira começou:

“Quando um certo José Nogueira desfilou pelas ruas do
Rio de Janeiro, durante os dias de Carnaval, batendo um
grande bumbo. Há quem diga, como Brasil Gerson, no
livro Histórias das ruas do Rio, que José Nogueira não
teria desfilado sozinho, mas sim fazendo parte de um
grupo com cem tocadores de bumbo. O nome zé pereira
teria sido inspirado nesse tal José Nogueira. Fala-se
também que o costume teria vindo de Portugal, onde
grupos chamados zé pereira, compostos de rapazes
tocando

bumbos,

desfilavam

durante

os

dias

de

carnaval, principalmente nas pequenas aldeias do norte
do país. Nenhuma dessas versões foi comprovada. O
que se sabe é que já na década de 1860 pode-se ler nos
jornais que uma das cousas mais características do
nosso Carnaval é o chamado José Pereira. A cousa não
é feia, é mesmo muito bonita, e muito barata: uma
zabumba, alguns tambores, e daí nasce uma doce
harmonia, que encanta os ouvidos, não mói a paciência
do

próximo,

e

atrai

o

sufrágio

dos

moleques.”

(FERREIRA, 2005, p.209 e 210)

O percurso dos diferentes significados adquiridos pelo termo zé pereira
é um excelente exemplo do que ocorria com todas as manifestações de rua do
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Carnaval carioca. A indefinição sobre o que podia e o que não podia ser
considerado Carnaval é uma constante durante toda a segunda metade do
século XIX e as primeiras décadas do século XX. Sabia-se que numa ponta da
“escala de valores” carnavalesca estavam as festas da elite, com seus bailes
exclusivos e suas batalhas de confete. Logo a seguir vinham as Grandes
Sociedades e outro grupo mais sofisticado da festa popular. A partir daí
reinava a confusão onde todas as combinações eram possíveis: zé pereiras,
ranchos, clubes, blocos e todos os outros conjuntos de brincantes chamados
genericamente de grupos.
O carnaval carioca nas três primeiras décadas do século XX pode ser
resumido a dois movimentos aparentemente opostos. De um lado percebe-se
o crescimento constante da festa popular que pelos anos 1930 era
considerada a “dona do pedaço” carnavalesco carioca. Por outro lado, esse
mesmo período marca um enquadramento consistente das brincadeiras
populares dentro de uma série de regras e parâmetros, estabelecendo uma
espécie de triunfo das ideais burgueses sobre a festa popular “indomada”.
Apesar de divergentes num primeiro momento, esses dois caminhos faziam
parte de um mesmo processo de negociações que resolveriam e apaziguariam
as tensões existentes sem deixar de criar novas tensões para serem resolvidas
posteriormente. Essa festa, nascida na cidade do Rio de Janeiro não
representa os interesses exclusivos dos habitantes da cidade, mas expressa
questões de âmbito nacional e acabará por se apresentar como legítima
representante da brasilidade buscada pela nação naquele momento.
Nunca é demais destacar o papel preponderante que a imprensa
brasileira teve implantação e transformação do Carnaval no país. Seja
condenando o Entrudo no Recife, seja divulgando os bailes em Porto Alegre ou
louvando os préstitos em São Paulo. Será, porém, no Rio de Janeiro que a
ação da imprensa traz as mais fortes conseqüências sobre a festa
carnavalesca. Agindo em duas frentes distintas, os jornalistas dos periódicos
cariocas não somente cumpriram seu papel de divulgar e comentar a festa,
mas também colaboraram em sua própria organização, através da criação e
promoção das disputas entre os grupos.
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A idéia de organizar concursos de grupos carnavalescos parece ter
surgido em 1886, através de:

“uma curiosa promoção feita pelo jornal Diário de
Notícias do Rio de Janeiro. Logo após o Carnaval
daquele ano, o periódico publicava uma espécie de
cédula eleitoral que deveria ser preenchida pelos leitores
e enviada à redação do jornal assinalando qual das duas
sociedades, Democráticos ou Fenianos, deveria ser a
campeã. A disputa despertaria um grande interesse da
população, fato que causou a superlotação da caixa de
correio do jornal. O grande problema foi que a votação
era nominal e diariamente saíam publicadas no periódico
longas listas com os nomes das pessoas que tinham
votado.

Além

de

todo

o

trabalho

gerado

pela

necessidade de receber, contar e publicar as listagens
dos votos, o jornal teve que enfrentar a denúncia de
pessoas reclamando que seus nomes estavam na lista
apesar de elas não terem participado da votação”.
(FERREIRA, 2005, p.269 e 270).

A situação tornava-se cada vez mais confusa, pois mais de dezesseis
mil pessoas participaram da eleição. Mesmo após vinte edições, o Diário de
Notícias não conseguia uma solução para o problema, que se complicava cada
vez mais com contagens e recontagens sucessivas e matérias em toda
imprensa da cidade criticando ou ironizando a situação. Finalmente, no dia 31
de março, o jornal terminava a apuração sem declarar um vencedor, alegando
que um servente que trabalhava na redação teria jogado fora, sem querer, os
dois últimos cestos de votos que faltavam ser apurados. Ou seja, “o primeiro
concurso carnavalesco do Brasil terminava de forma inglória, coberto de
suspeitas e desconfianças”. (FERREIRA, 2005, p.270)
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“A crescente organização da folia carioca, aliada ao
nacionalismo dos anos 1930, iria eleger o ritmo do
samba de morro e as escolas de samba da cidade como
elementos essenciais do Carnaval brasileiro. O país
projetava

para

o

mundo

sua

essência

mestiça,

simbolizada por um grande pandeiro”. (FERREIRA, 2005,
p.309).

No final dos anos 1920, o Carnaval do Rio de Janeiro já era visto como
a grande festa nacional e sentia-se forte o suficiente para “ganhar o mundo”. A
confusão que reinara na virada do século estava em vias de ser totalmente
substituída pelas novas categorias do carnaval de rua. O Carnaval começava a
ser visto como a expressão máxima da nacionalidade, na qual todos teriam seu
lugar ao sol. Além disso, a divisão das brincadeiras por categorias definidas e
isoladas tornava a festa carnavalesca muito mais fácil de ser divulgada, tanto
no país, como no estrangeiro.
Desde meados de 1930, duas “correntes” disputam a “paternidade” do
samba, ritmo nacional. Uma delas procura destacar sua descendência baiana
ligada ao samba de roda que se praticava na casa das “tias” negras, mães-desanto vindas da Bahia para o Rio de Janeiro, no final do século XIX. O tangosamba “Pelo Telefone”, considerado como o primeiro samba a ser gravado,
seria produto dos encontros realizados em torno desse grupo. A outra corrente
considera que o samba, tendo nascido no Rio de Janeiro, seria produto do
contato das macumbas dos negros bantos, chegados à cidade após a
decadência das fazendas de café do vale do Paraíba, com o fértil movimento
intelectual carioca da época. Samba baiano ou samba carioca, o fato é que as
duas vertentes acabam por concordar num ponto, o ritmo seria filho legítimo do
espaço urbano do Rio de Janeiro, que não só permitiu como ainda incentivou
os encontros que acabaram por deixar surgir o ritmo tal como o conhecemos
atualmente.
Já as escolas de samba foram um produto cem por cento carioca,
surgido através da articulação das muitas influências negras de macumbas,
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candomblés e batuques, temperadas pelos encontros de grupos carnavalescos
pelas ruas do Rio de Janeiro, por sua característica histórico-geográfica,
sempre incentivou as trocas culturais. Os morros e a Praça Onze, apesar da
maioria negra, permitiam o encontro de diversas expressões de diferentes
grupos étnicos. Uma atenção especial era dirigida para um ritmo que parecia
resumir os vários sentimentos da alma brasileira: o chamado samba de morro.
O interesse por esse tipo de música, demonstrado por grande parte da elite
cultural brasileira, iria incentivar os rapazes dos morros e das áreas mais
“negras” do Rio de Janeiro a organizarem espécies de grupos musicais para se
apresentarem na cidade, fora dos morros. Além disso, a ação de mediadores
como Noel Rosa iria valorizar os batuques originais das periferias em
detrimento do samba influenciado pelo maxixe que se fazia na Praça Onze.
A festa carnavalesca de 1932 foi um verdadeiro marco na história do
Carnaval brasileiro por sua oficialização promovida pelo prefeito Pedro
Ernesto. No projeto da Prefeitura estava incluído um concurso de músicas
carnavalescas que acabou por ser chamado de Concurso de Sambas. Apesar
do caráter oficial do evento, sua organização a cargo dos órgãos da imprensa,
sempre ativa e interessada em promover disputas entre os grupos
carnavalescos. Entretanto, nenhum dos grandes periódicos se interessou em
organizar uma disputa específica entre as “escolas de samba”, nome pelo qual
os grupos de samba já começavam a ser conhecidos.
A partir da segunda metade do século XX o Carnaval brasileiro tornavase, cada vez mais, uma grande festa de expressão internacional. As escolas
de samba cariocas, os frevos pernambucanos e os trios elétricos baianos se
estabelecem como três faces importantes da folia nacional. Em finais do
século XX o carnaval paulistano começa a conquistar espaço. Acusado de
mercantilismo, o Carnaval brasileiro se renova tanto em suas grandes
manifestações, quanto nas novas formas de brincadeiras que surgem na
periferia dos grandes eventos.
Após os anos de 1940, o Carnaval brasileiro vai seguir por dois
caminhos divergentes. Por um lado, o fabuloso crescimento da folia carioca,
com suas escolas de samba adquirindo uma projeção cada vez maior, faria
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com que este continuasse sendo o modelo para as festas carnavalescas nas
diversas cidades do país. O Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
pouco a pouco se tornaria o símbolo da folia brasileira, projetando o Carnaval
brasileiro como a maior festa popular do mundo. Por outro lado, as diferentes
folias realizadas nas principais cidades brasileiras passariam a assumir
identidades próprias e típicas de cada região. Muitos outros carnavais vão se
impor por todo o país, com destaque para as festas do Recife e de Salvador.
A partir dos anos 1970, o Carnaval brasileiro passa a se definir como um
evento multifacetado representando um Brasil que procurava não mais se ver
como mestiço e sim, como um país plural. Procurando sintetizar a folia
nacional, a festa do Rio de Janeiro buscava, através da organização crescente
dos desfiles das escolas de samba e de sua internacionalização, incorporar a
idéia de pluralidade à sua festa carnavalesca. O evento carioca torna-se cada
vez mais grandioso, reunindo elementos das diversas festas nacionais, como o
Boi de Parintins, por exemplo. A folia baiana assumia um projeto hegemônico e
passava a assimilar ritmos variados, associados a uma organização
empresarial que envolve interesses de grandes gravadoras e da indústria
nacional do turismo.
Esses caminhos centrados em espetáculos cada vez mais bem
realizados marcavam a disputa contemporânea para se estabelecer qual seria
o verdadeiro carnaval popular do Brasil. Entretanto, enquanto os olhares e
interesses estavam dirigidos, quase exclusivamente para essas duas vertentes
da folia brasileira, novas e poderosas formas carnavalescas começavam, a
partir dos anos 1980, a ser geradas fora do foco das luzes dos meios de
comunicação. Seja na parte externa dos trios de Salvador, a chamada
“pipoca”, seja na orla do Rio de Janeiro, com seus blocos e bandas, seja nas
áreas de São Paulo com suas escolas de samba de sotaques inesperados ou
nas ruas de Olinda, com suas troças, um novo Carnaval se formava à revelia,
como sempre, do que havia sido planejado pelas “autoridades”.
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CAPÍTULO II
A HISTÓRIA DAS ESCOLAS DE SAMBA E SEUS
COMPONENTES X UMA EMPRESA E SEUS
COMPONENTES

2.1 – A História das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
Nos anos de 1920, os ranchos eram a maior atração do carnaval de rua,
desfilavam na Av. Rio Branco e seus componentes eram da classe média,
enquanto que a população mais pobre saía nos blocos e nos cordões devido
ao alto custo das fantasias e seus componentes negros oriundos da Bahia que
se apresentavam principalmente na Praça Onze ao som de um ritmo de origem
africana com elementos do candomblé. Muitos homens se vestiam de mulher e
mulheres de homem. Essa tradição de inversão de papéis no carnaval deu
origem ao bloco das piranhas, ainda comum nos dias atuais, no Carnaval dos
subúrbios cariocas.
As agremiações começam a se organizar. No Estácio, bairro próximo ao
Centro do Rio de Janeiro, considerado berço das escolas de samba, surge o
União Faz a Força, cujas cores vermelha e branca eram uma referência ao
América Futebol Clube fazendo parte do “União”, figuras da cultura popular
como: Bide, Ismael Silva e Newton Bastos. A batucada era acompanhada por
instrumentos de percussão, sendo que muitos deles eram improvisados de
utensílios domésticos como o prato, frigideira e faca ou instrumentos de corda
como cavaquinho e violão, chocalho e pandeiro.
Em 1928 o “União” dá origem ao “Deixa Falar”, com reuniões que
ocorriam em frente à Escola Normal e por isso o nome de Escolas de Samba.
Como o samba se parecia com o maxixe na época, um ritmo muito popular, o
grupo Deixa Falar cria um novo formato de samba inventando um novo
instrumento de percussão: o surdo de marcação, autoria de Bide que
“aproveitou um latão de manteiga de 20kg, abriu os dois lados da lata, cobriu
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com um pedaço de papel de saco de cimento levemente aquecido e
umidecido, preso por um grosso arame”. (http://pt.wikipedia.org/wiki. Desfile
das escolas de samba, acessado em 18/09/2008).
No final dos anos 1920 o carnaval popular se expandia por outras áreas,
como o Morro da Mangueira onde apareciam os blocos revelando artistas
como Cartola e Carlos Cachaça. Em 1925 Carlos Cachaça cria o Bloco dos
Arengueiros que em 1929 deu origem ao Grêmio Recreativo Escola de Samba
Mangueira, formado pela união dos Arengueiros com vários blocos e cordões
locais. Cartola é responsável pela escolha das cores verde e rosa para o
pavilhão da escola e o cantor Silvio Caldas, amigo de Cartola, manda
aprimorar o surdo de marcação com corpo de madeira e couro de cabrito,
dando de presente para a Mangueira e a figura do surdo se torna o símbolo da
agremiação, a bateria se torna inconfundível por ser a única a tocar o surdo de
marcação sem resposta.
Em outras regiões da cidade, as agremiações se organizam. Fundada
em 1923 pelo sambista Paulo da Portela, a Vai como Pode do subúrbio de
Oswaldo Cruz, passa a se chamar Portela devido ao nome da estrada em que
se localizava a sua sede. Na Tijuca surge em 1931 a Unidos da Tijuca e em
1933 a Vizinha Faladeira que foi responsável pela introdução do luxo nos
desfiles das escolas de samba. Como a maioria dos sambistas eram negros e
das camadas sociais mais populares, boa parte das escolas de samba se
originaram dos morros cariocas, onde em geral eles moravam.
Nos primeiros anos da década de 1930, os desfiles ainda eram
desorganizados: não tinham horário, itinerário, disputa ou premiação. O
importante era que os grupos passassem pela Praça Onze e pelas casas das
tias baianas, respeitadas como as mães do samba e do carnaval popular,
principalmente Tia Ciata, representadas até hoje pela ala das baianas das
escolas. O responsável por essa organização foi Zé Espinguela da Mangueira
(vide anexo 3). O sucesso dos desfiles da Praça Onze atraiu patrocínio de
jornais da época, começando assim a cobertura jornalística dos desfiles. Já em
1935, Pedro Ernesto, prefeito do Rio de Janeiro, legaliza as escolas e oficializa
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os desfiles de rua criando a sigla GRES (Grêmio Recreativo Escola de Samba)
usada pela maioria das agremiações (vide anexo 2).
As escolas passaram a ter regulamento para os desfiles. Com a
demolição da Praça Onze para a recém-inaugurada Avenida Presidente
Vargas, os desfiles cresciam em tamanho e importância, superando os
ranchos e as Grandes Sociedades Carnavalescas criando uma nova cultura do
samba. Com a oficialização das escolas, os sambistas de todas as regiões da
cidade organizaram novos grupos em suas comunidades aumentando o
número de escolas, como o Prazer da Serrinha de Vaz Lobo que em 1947 deu
origem ao Império Serrano.
Nos primeiros anos de desfiles, o público se aglomerava nas calçadas
para assistir enquanto as autoridades e jurados viam o desfile em pequenos
palanques de madeira, especialmente instalados para a ocasião. Em pouco
tempo os espectadores traziam caixotes de madeira nos quais subiam para
obter uma visão melhor do espetáculo. Com isso, a Prefeitura passou a instalar
tablados rudimentares de madeira, com degraus para assistir ao desfile em pé.
Porém, com o público crescente, a prefeitura colocou arquibancadas. Nesses
primeiros anos, a classe média não se interessava pelos desfiles. Por sua vez,
a Prefeitura passou a cobrar ingressos e os que não podiam pagar
aglomeravam-se nos locais de concentração e dispersão das escolas. Ao
mesmo tempo em que a organização melhorava, o número de integrantes
crescia, o que levou o surgimento das alas que tinham estatuto e presidente
próprios.
Em 1954 a união de três escolas de samba do Morro do Salgueiro na
Tijuca, zona Norte do Rio, faz surgir a “Salgueiro” escola de samba que traz
mudanças profundas nos desfiles. Foi a primeira escola a fazer enredos que
colocassem os negros em destaque e não na figuração, como em 1957 com o
Navio Negreiro. Os desfiles que até então eram confeccionados por pessoas
da própria comunidade, passam a ser de responsabilidade de artistas
plásticos.
Surge então a figura do “carnavalesco” sob a batuta dos artistas
plásticos Dirceu Nery e Marie Louise Nery da Escola Nacional de Belas Artes,
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Salgueiro traz em 1959 o enredo Viagens Pitorescas do Brasil. Debret que
obteve o vice campeonato abolindo nesse desfile as cordas laterais que
distanciavam o público de seus desfiles.

“Dentre os jurados desse ano estava o professor
Fernando Pamplona, também da Escola Nacional de
Belas Artes, que empolgado com o desfile transforma
sua estética trazendo para o Salgueiro um grupo de
profissionais que redefinia a estética do carnaval, sendo
eles: Arlindo Rodrigues, Maria Augusta, Joãosinho Trinta,
Rosa

Magalhães,

Lícia

(http://pt.wikipedia.org/wiki.

Lacerda,
Desfile

dentre
das

outros.”

escolas

de

samba, acessado em 18/09/2008).

A partir dos anos 1960 as escolas vêem sua ascensão definitiva. Os
desfiles passam a render dinheiro, os ingressos passam a ser muito
procurados e as grandes torcidas faziam festa nos desfiles muitas vezes
levando sua escola ao campeonato. A alta sociedade carioca e os mais
famosos artistas da época passam a prestigiar os desfiles. Nessa mesma
década as escolas de samba colaboram de certo modo para integrar as
diferentes camadas sociais. Assim, nos anos seguintes, as escolas saíam da
exclusividade de suas comunidades e abriam espaços para pessoas de fora, o
que foi um fator que levou as escolas a ser o espetáculo a qual se tornou.
O crescimento vertiginoso das escolas de samba nos anos 1970 trouxe
muitos e novos problemas para os desfiles: faltava disciplina e organização
que causava enormes atrasos, criando intervalos de horas entre a passagem
das escolas. O desfile que deveria terminar ao amanhecer do dia seguinte
atravessava a manhã, terminando sob o calor de 40° às 14h em pleno verão
carioca, deixando integrantes e público, cansados com muitas horas de
duração. Os equipamentos de som ainda eram precários, criando sérios
problemas na harmonia dos desfiles com o eco feito pelo corredor de edifícios
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da avenida que fazia as escolas maiores “atravessar” o samba, perdendo
assim pontos nos resultados.
Ainda nessa década, emissoras de rádio e televisão transmitiam os
desfiles obtendo grande receita, mas sem beneficiar as escolas. Agências de
turismo vendiam “pacotes de carnaval” incluindo ingressos para os desfiles. Os
sambas-enredo passaram a ser gravados em LPs que sempre alcançavam
grandes vendagens, fato que repercutiu diretamente nas quadras das escolas.
A escolha do samba-enredo começou a despertar interesse do público e virou
motivo de sérias disputas na ala de compositores que recebiam parte do lucro
pela vendas dos discos.
Os anos 1970 marcaram também a ascensão definitiva da figura do
carnavalesco. A estética, criatividade e o esmero na confecção de fantasias,
adereços e alegorias passaram a valer pontos decisivos na hora da apuração
do concurso, além de causar verdadeiro deslumbramento durante os desfiles.
Destacando-se entre vários talentosos, Joãosinho Trinta, aluno de Fernando
Pamplona, conhecido pelo talento e temperamento polêmico, trabalhou no
Salgueiro onde foi bicampeão com um enredo que falava das minas do Rei
Salomão, o qual na época recebeu acusações das outras escolas de contrariar
o regulamento, proibindo temas não brasileiros, mas na versão do
carnavalesco baseada em lendas, o Rei Salomão teria navegado da Fenícia
até o Amazonas, muitos séculos antes de Cabral (vide anexo 6). Nesse desfile
de forte impacto viam-se elementos nunca mostrados como a comissão de
frente formada por bigas e símbolos fenícios, destaques sobre os carros
alegóricos (até então os destaques vinham no chão) e como a escola desfilou
de dia, Joãosinho substituiu materiais como lamê e paetê por espelhos, o que
causou forte impacto visual.
No início dos anos 1980 o desfile das escolas de samba do Rio de
Janeiro já era uma instituição Nacional e maior fonte de captação de dólares
do setor de turismo. Em 1982, Leonel Brizola para o governo estadual e Darcy
Ribeiro vice-governador tiveram a idéia de criar um espaço fixo e definitivo
para o desfile de carnaval, devido a importância cultural do evento e acabar
com a montagem das arquibancadas todos os anos. Para isso, encomendou
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ao arquiteto Oscar Niemeyer um projeto que aumentasse em cinco vezes a
capacidade do público e que durante o ano pudesse abrigar escolas públicas e
ainda tivesse espaço para o Museu do Carnaval para a preservação da história
do Carnaval.
Em 1984, a direção das escolas de samba resolveu organizar os
desfiles e criou a Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) do Rio de
Janeiro, formada por dez escolas do grupo um que rompiam com a Associação
das Escolas de Samba. A Liga divide o desfile em dois dias (domingo e
segunda-feira de carnaval), fez contrato com emissoras de televisão que
começaram a pagar pela transmissão dos desfiles, instituiu o merchandising e
passou a receber porcentagem na venda dos ingressos. Com o novo
rendimento, modernizou as quadras das escolas que com boas instalações
passaram a ter faturamento o ano todo.
No final dos anos 1980, as escolas de samba do Rio de Janeiro
estavam profissionalizadas com uma movimentação superior a 100 milhões de
dólares, gerando cerca de 30 mil empregos na cidade, além de uma estrutura
de criação de uma rede de micro e pequenas empresas de apoio ao carnaval.
As comunidades das escolas se beneficiam desse crescimento com
rendimentos e a organização dentro de suas quadras possibilitando a criação
de serviços de assistência, cursos profissionalizantes, práticas de esportes e
outras atividades sociais que ocorrem em várias agremiações como a Vila
Olímpica da Mangueira, Projeto Mutirão da Beija-Flor, entre outros.
Os desfiles ganham fama mundial com organização, horário controlado
com rigor e raros incidentes, moderno sistema de som que impede o
atravessamento do samba e sistema de iluminação que valoriza a cenografia
do desfile. Existem hoje dezenas de escolas de samba espalhadas por
diversos países, enquanto que aqui os desfiles são transmitidos para vários
desses países com uma audiência de cerca de 2 bilhões. As escolas passam a
reunir uma média de 3 a 5 mil componentes, os carros alegóricos ficam cada
vez maiores e com muitos efeitos. Surgem então, novas escolas que se
somam as mais tradicionais.
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A estrutura majestosa do Sambódromo (vide anexo 5) com suas
arquibancadas muito altas e distantes da pista de desfiles recebiam críticas de
não permitir a interação do público com as escolas. Mas isso acaba se
superando com desfiles apoteóticos e intensa participação do público como o
campeonato conquistado pelo Salgueiro em 1993 com o enredo Peguei uma
Ita no Norte, levando o público ao delírio com o clássico refrão “Explode
coração na maior felicidade...” e outros campeonatos conquistados por
diversas outras escolas de samba com a participação intensa do público (vide
anexo 7).
O desfile das escolas de samba entra no século XXI como maior
espetáculo do planeta, seja em número de participantes ou como receita. E
apesar de algumas previsões pessimistas de que as escolas haviam saturado,
os desfiles se renovam. A partir de 2006 o Carnaval do Rio de Janeiro conta
com um novo atrativo: a Cidade do Samba. Construída próxima ao
Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a Cidade do Samba reúne os barracões
das principais escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro e já provoca
mudanças na estrutura do carnaval carioca. Em 2008, a direção das escolas
do segundo grupo resolve organizar os desfiles e cria a Liga das Escolas de
Samba do Grupo de Acesso ou a chamada Associação das Escolas de
Samba, formada também por dez escolas do grupo.

2.2 – A escola da samba e seus componentes
Para que o desfile das escolas de samba aconteça, centenas de
pessoas trabalham durante todo o ano. Ao todo seis grupos reúnem as
agremiações do Rio de Janeiro: Especial, seguem o regulamento da LIESA e
grupos de Acesso A, B, C, D, E, obedecem ao regulamento da Associação das
Escolas de Samba que sofre algumas alterações de acordo com o grupo em
que cada agremiação se apresenta. A estrutura básica de todas é a mesma,
com a diferença do luxo e a criatividade que cada uma delas apresenta na
avenida e que define qual será campeã.
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No início era a velha guarda que reverenciava o público e pedia
passagem. Com o tempo, a Comissão de Frente, que tem como função
apresentar a escola, foi se sofisticando e trazendo convidados ilustres como
atores, artistas circenses, personalidades, etc. Todas as escolas investem e
capricham nas coreografias que são exaustivamente ensaiadas (cerca de
quatro meses antes do desfile). Para orientar os passos dos componentes da
Comissão de Frente, as escolas de samba passaram a convidar dançarinos,
bailarinos ou professores de dança. Esse quesito vale ponto.
O Carro Abre-Alas é como o próprio nome já diz, onde a história
começa. Muitas escolas trazem seu símbolo nesta alegoria e outras a utilizam
para começar a contar o enredo. Normalmente vem com apenas um destaque
principal e não vale ponto individualmente.
As Alas são grupos de componentes que utilizam a mesma fantasia e
que se posicionam entre uma alegoria e outra. “Nessas alas avulsas se
concentra o sambista que não caminha: evolui. Não se sacode: se acaba! O
verdadeiro

folião

se

esbalda

pra

valer

no

desfile”

(http://www.samariocarnaval.com/funciona.htm. Componentes de uma escola
de samba, acessado em 19/09/2008). Muitos perdem de 1 a 2 quilos até
cruzarem o fim da avenida. Outros gostam tanto da maratona carnavalesca
que chegam a desfilar em mais de uma escola. Não vale ponto
individualmente. A Ala das Crianças antes de o Juizado de Menores prestar
atenção era uma ala obrigatória, mas hoje é facultativa. A maioria das escolas
costuma levar em média 200 componentes mirins para a avenida. Não vale
ponto.
A Ala das Baianas, não conta ponto individualmente, mas as famosas
“tias” são presença obrigatória no desfile. Suas fantasias chegam a pesar 15
kilos. Algumas delas são bem idosas, mas costumam chegar inteirinhas ao
final do desfile. É um espetáculo à parte vê-las evoluindo no refrão do samba
com suas saias rodadas.
A Ala dos Compositores é formada pelos poetas da escola. São eles
que compõem o samba das agremiações até que um deles seja escolhido
como oficial. O samba-enredo oficial conta ponto, a ala não.
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Alegorias e Adereços é a parte mais suntuosa de todo o desfile. Os
carros alegóricos contam a maior parte do enredo de uma escola de samba.
No alto das alegorias, os chamados queijos, vêm os destaques principais da
agremiação que costumam se dividir no central alto, central baixo, lateral
direito e lateral esquerdo, considerados os pontos mais cobiçados. Os demais
personagens que se apresentam nos carros alegóricos são denominados
composições. Esse quesito vale ponto.
O Mestre-Sala e a Porta-Bandeira são encarregados de levar o
estandarte da escola de samba. Usam fantasias luxuosas, que no caso da
porta-bandeira, podem pesar até 40 kilos. As melhores duplas são verdadeiras
feras da dança e costumam ser disputadas pelos dirigentes das agremiações.
Apesar de muitas escolas de samba apresentarem até quatro casais de
mestre-sala e porta-bandeira, apenas o primeiro que costuma evoluir na frente
da bateria da escola, é observado pelo júri na contagem dos pontos.
A Bateria representa para o desfile das escolas de samba o mesmo que
uma orquestra para a ópera. Uma boa bateria tem cerca de 350 integrantes.
Seus componentes são alinhados por instrumentos e guiados pelo primeiro
diretor, chamado de mestre, que costuma conduzir os ritmistas por intermédio
de outros diretores que ficam espalhados por toda a ala. É o mestre de bateria
quem dita o ritmo das batidas e o andamento do samba ao som de apito e
muitos gestos. Cada escola possui características individuais de batidas e a
cada ano tentam se superar com novidades. Os instrumentos que compõem
uma bateria são: tamborim, pandeiro, chocalho, reco-reco, tarol, agogô, cuíca,
repinique, caixa de guerra e surdos de primeira, segunda e terceira marcação.
Esse quesito vale ponto.
O Intérprete Oficial era conhecido inicialmente como puxador de samba.
Quase todos têm uma voz de fazer inveja. É considerado uma figura
fundamental responsável por cantar em média, cerca de 65 vezes o sambaenredo durante o tempo de desfile. Normalmente é acompanhado por dois ou
três cantores de apoio. É ele quem determina o andamento do samba. Apenas
o samba-enredo é julgado e não o seu intérprete

35

As Passistas são responsáveis por não deixar ficar um buraco na
escola, quando a bateria entra em recuo. Espalham-se no espaço deixado
pelos ritmistas e evoluem até que a ala seguinte preencha esse vazio. São
homens e mulheres com samba no pé e que esbanjam beleza e sensualidade.
Não vale ponto.
Houve um tempo em que a Velha Guarda abria o desfile. Foram
chegando para trás e hoje costumam encerrar o espetáculo. Alguns de seus
integrantes participaram da fundação de suas respectivas escolas de samba.
Essa ala não vale ponto.

2.3 – A empresa e seus componentes x A escola de samba e
seus componentes
Uma empresa é uma organização formal cujo objetivo é produzir
produtos ou prestar serviços a fim de gerar lucro. Comparando a uma escola
de samba, a empresa deve conhecer profundamente o seu cliente. Já a escola
de samba, não pode conhecer o seu cliente, ou seja, o júri. Caso isso
aconteça, a classificação da escola para aquele ano pode ser considerada
uma fraude.
Em uma empresa, geralmente há quatro funções empresariais básicas:
manufatura e produção, vendas e marketing, finanças e contabilidade e
recursos humanos. Como foi dito anteriormente, uma escola de samba possui
em torno de onze componentes que variam de escola para escola. Os
componentes de uma empresa têm o objetivo de torná-la líder de mercado no
seu segmento. Os componentes de uma escola de samba têm o objetivo de
tornar a escola campeã daquele respectivo ano de desfile.
A manufatura e produção de uma empresa são parecidas com a
produção de uma escola de samba: sem os produtos a empresa não vende e
conseqüentemente não dá lucro; sem as alegorias e adereços criados ao longo
de todo o ano anterior ao desfile, a escola de samba não teria condições de
desfilar e não seria classificada.
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A área de vendas reforça as vendas do produto da empresa com
técnicas específicas para essa área. A área de marketing entra em conjunto
com vendas para promover o produto. O mesmo acontece numa escola de
samba: os seus componentes desfilam com graça e criatividade para promover
sua escola e levá-la ao campeonato ou não. Isso depende de como a escola
conduz o seu desfile.
A área de finanças e contabilidade é uma das mais importantes. É ela
que controla os gastos com os custos da empresa e o lucro obtido com a
venda de seus produtos ou prestação de serviços. Assim como a empresa, a
escola de samba também precisa controlar suas finanças para que possa
organizar a produção de seu desfile, para que não falte nada até a hora certa.
A área de recursos humanos de uma empresa é responsável pela
captação de funcionários que estejam dentro do perfil desta. Esta área dentro
de uma escola de samba funciona mais como olheiros ou até mesmo os
presidentes das escolas que buscam pessoas além de suas comunidades para
participar e dar mais brilho às escolas em seus desfiles.
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CAPÍTULO III
MARKETING E GESTÃO NO GRÊMIO RECREATIVO
ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DO SALGUEIRO

3.1 – Um pouco da história do Morro e da Fundação do
Salgueiro
No princípio do século XX no Rio de Janeiro, as terras de um morro
encravado no bairro da Tijuca, que já haviam abrigado lavouras de café e uma
fábrica de chita, aos poucos vão se transformando em lugar de moradia para
imigrantes e escravos. Muitos se diziam seus donos, mandando e
desmandando no local. Mas, mesmo ganhando vida, aquele morro ainda era
um lugar sem nome. Isto perdurou até a chegada do português Domingos
Alves Salgueiro.
Comerciante e dono de uma fábrica de conservas na Rua dos Araújos,
na Tijuca, Domingos era também proprietário de 30 barracos no local. Logo o
português virou referência e designação do morro, que passou a ser conhecido
como morro do "seu Salgueiro". Isso bastou para dar a fama ao local e batizar
o morro como o Morro do Salgueiro. Aos poucos, o Morro do Salgueiro
começou a ser procurado por famílias de Minas Gerais, interior do estado do
Rio de Janeiro, sul da Bahia e Nordeste. São essas pessoas que começam a
dar vida ao morro, construindo casas, barracos e transformando a pedra bruta
e inanimada em um lugar de moradia. Atraídos pela fama do lugar, outros
moradores vão chegando. São novos imigrantes, que, ao lado de seus
conterrâneos passam a construir mais e mais barracos. Às casas que ali
estavam, juntaram-se novos lares, sempre levantados em regime de mutirão.
A proximidade de todos ia transformando o Morro do Salgueiro em uma
grande família, uma festa de convívio social. Aos poucos os moradores foram
modificando a história e a geografia do morro, dando nomes às suas ruas,
vielas e "bairros", cantos e recantos de um morro que ia ganhando vida e
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cotidiano. E assim surgiram o Sossego (local mais sossegado), o Campo
(devido ao campo de futebol) e o Pedacinho do Céu (por ser a parte mais alta,
onde os barracos ficam mais isolados do mundo). Tinha também o Canto do
Vovô, Sunga, Caminho Largo, Trapicheiro, Portugal Pequeno, Sempre Tem,
Anjo da Guarda, Terreirão, Grota, Rua Cinco, Carvalho da Cruz e Buate.
De suma importância para o dia-a-dia do morro foram as famosas
tendinhas, locais onde se compravam os gêneros de necessidade urgente,
como o quilo de feijão ou de açúcar. Algumas ganharam fama, como a de seu
Neca da Baiana, de Ana Bororó, de Casemiro Calça Larga ou de Anacleto
Português, entre outras. As tendinhas iam se transformando no ponto de
encontro dos moradores e locais de discussão sobre política, futebol e samba.
E, entre um gole e outro de cerveja e cachaça, de incontáveis parcerias
musicais. De seus locais de origem, os moradores do Salgueiro trouxeram
novas culturas, hábitos e costumes que foram se incorporando ao dia-a-dia de
todos os habitantes do morro. Carimbó, Folia de Reis, Calango, Jongo e
Samba de Roda eram cantados e dançados em datas folclóricas dos
imigrantes e passaram a ser apreciados também nas festas do morro, fossem
da cumeeira, casamentos ou aniversários, sempre acompanhados de cozidos,
mocotós, peixadas e feijoadas.
Em meio às manifestações folclóricas, o Caxambu, dança vinda do
interior de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro (Santo Antonio de
Pádua, Itacoara, Cantagalo, Cambuci e Sta. Maria Madalena), se destacou e
se tornou a principal manifestação folclórica absorvida pelos moradores, já
conhecidos pelo gentílico de "salgueirenses". Pouco a pouco o morro do
Salgueiro ia ganhando também uma vida social. E três lugares foram
fundamentais para a recreação dos moradores: o Grêmio Recreativo Cultivista
Dominó, O Grêmio Recreativo Sport Club Azul e Branco e o chamado Cabaré
do Calça Larga. Nos bailes, com música ao vivo, os rapazes de terno
engomado, sapato bico fino e salto carrapeta desfilavam pelo salão,
apreciando as moças com suas roupas de organdi, seda e tafetá, sapatos altos
e perfume de leite de rosas.
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Por conta das diversas influências, a diversidade religiosa também se
manifestou no Salgueiro. Na subida do morro, o Cruzeiro passou a ser um
local para os agradecimentos, com velas acesas para as Almas Benditas,
flores e ex-votos de promessas a pagar. Os terreiros de Umbanda e
Candomblé também faziam parte da religiosidade do morro. Neles, às
segundas e sextas-feiras, os toques dos atabaques, o bater de palmas e o
coro, que entoava pontos em ioruba e português, saudavam orixás e caboclos.
Um dos primeiros terreiros do morro foi o de Seu Oscar Monteiro, no
Pedacinho do Céu, que, ao lado da Tenda Espírita Divino Espírito Santo, de
Paulino de Oliveira, foi um dos mais famosos terreiros do Salgueiro. O morro
abrigou ainda diversas benzedeiras, como Dona Helena Correia da Silva, uma
das mais conhecidas do local. Graças às garrafadas curadoras, banhos de
limpeza, rezas localizadas, as benzedeiras do Salgueiro ganharam fama que
se espalhou por toda a Tijuca.
Em janeiro, o dia 20 passou a ser especial para os moradores do
Salgueiro. É nesta data que, até hoje, flores e velas se espalham pelo morro
para a festa em homenagem ao padroeiro do Salgueiro, São Sebastião, cujas
cores são o vermelho e o branco. O Campo se transforma num arraial,
enfeitado com barraquinhas e bandeirolas para a festa. A diversidade religiosa
do Salgueiro permite ainda que o morro abrigue outro padroeiro e protetor:
Xangô, orixá do Candomblé, também de cores vermelho e branco e também
reverenciado no dia 20 de janeiro, quando, à noite, diante dos pegis e dos
gongás, o senhor das pedreiras recebe as homenagens de seus afilhados do
Salgueiro. A luta social também faz parte da história do morro do Salgueiro. Foi
lá que surgiu a primeira associação de moradores do Rio de Janeiro, no início
de 1934, quando os habitantes do morro foram ameaçados de despejo.
Liderados pelo sambista Antenor Gargalhada, os salgueirenses saíram
vitoriosos na batalha jurídica e continuaram a conviver pacificamente no morro
do Salgueiro, fazendo suas festas, suas músicas e seus sambas.
Desde o surgimento de um cotidiano no morro do Salgueiro, os
moradores já mostravam sua musicalidade e tinham muito orgulho dos sambas
que compunham. Era uma vida marcada pela altura do morro de pedra ainda
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bruta, mas com uma vista privilegiada da cidade. Um mar de luzes que virou
inspiração para a criação de sambas na volta do trabalho. Carnavalesco por
natureza, o morro chegou a abrigar mais de dez blocos, entre eles o Capricho
do Salgueiro, Flor dos Camiseiros, Terreiro Grande, Príncipe da Floresta,
Pedra Lisa, Unidos da Grota e Voz do Salgueiro. Todos com um grande
número de componentes que desciam do morro para brincar na Praça Saens
Peña e nas famosas batalhas de confete da Rua Dona Zulmira, onde o
Salgueiro era respeitado pelo talento de seus compositores e mostrava a todos
que já era uma verdadeira academia de samba.
Era lá em cima, no morro do Salgueiro que, ainda nos anos 30, Dona
Alice Maria de Lourdes do Nascimento, conhecida com Dona Alice da
Tendinha, passou a organizar um corpo de jurados para premiar os blocos que
desfilavam no morro. A cada ano o desfile ficava mais animado e reunia
moradores de outros morros e bairros, atraídos pela qualidade dos sambas
feitos no Salgueiro. Da fragmentação do samba do morro em vários blocos
surgiu a união e nasceram três escolas de samba no Salgueiro: Unidos do
Salgueiro, de cores azul e rosa, a Azul e Branco e a alviverde Depois Eu Digo.
A escola de samba Azul e Branco teve como figuras principais Antenor
Gargalhada, o português Eduardo Teixeira, e o italiano Paolino Santoro, o
Italianinho do Salgueiro. A ala de baianas da escola era uma das maiores da
cidade e abrigava personagens como as jovens Maria Romana, Neném do
Buzunga, Zezé e Doninha.
A Unidos do Salgueiro foi formada pela união de dois dos mais
importantes blocos do morro: Capricho do Salgueiro e Terreiro Grande (vide
anexo 4). A figura dominante da escola era Joaquim Casemiro, mais conhecido
como Calça Larga. Líder no morro e bem articulado politicamente, Calça Larga
organizava as rodas de samba, passeios, piqueniques em Paquetá e tudo o
que fosse possível para unir a comunidade do morro. Reunindo um grupo de
sambistas talentosos, a Depois Eu Digo se transformou em escola de samba
em 1934 e abrigava em suas fileiras nomes como Pedro Ceciliano, o Peru,
Paulino de Oliveira, Mané Macaco, entre outros. Nas três escolas iam surgindo
talentosos compositores, verdadeiros gênios musicais, como Geraldo Babão,
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Guará, Iracy Serra, Noel Rosa de Oliveira, Duduca, Geraldo, Abelardo, Bala,
Anescarzinho, Antenor Gargalhada e Djalma Sabiá. Homens que enriqueceram
o cenário musical brasileiro e construíram uma obra original para as escolas de
samba do morro.
Foram as canções inspiradas desses bambas que fizeram com que o
Salgueiro passasse a ser respeitado por todas as demais escolas de samba.
Mesmo com a qualidade de seus compositores, o Salgueiro, com suas três
escolas, não conseguia ameaçar o predomínio das maiores escolas de então Mangueira, Portela e Império Serrano. Os sambistas de outros morros
respeitavam os salgueirenses e citavam seus compositores, passistas e
batuqueiros como o que havia de melhor no mundo samba. Mas, nos desfiles
da Praça XI nada acontecia. No desfile de 1953 não foi diferente e a melhor
escola do morro foi a Unidos do Salgueiro, que ficou em sexto lugar. Logo
após o resultado, muitos sambistas começaram a se colocar contra a divisão
de forças no morro. Foi então que, no sábado, Geraldo Babão desceu o morro
cantando a união das três escolas:

"Vamos balançar a roseira, Dar um susto na Portela, no
Império, na Mangueira. Se houver opinião, o Salgueiro
apresenta uma só união, Vamos apresentar um ritmo de
bateria Pro povo nos classificar em bacharel, Bacharel
em harmonia. Na roda de gente bamba, Freqüentadores
do samba Vão conhecer o Salgueiro Como primeiro em
melodia. A cidade exclamará em voz alta: - Chegou,
chegou

a

Academia!".

(http://www.salgueiro.com.br.

G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, acessado em
20/09/2008).

Componentes e baterias das três escolas se juntaram somando cores e
bandeiras e arrastando o povo para a Praça Saens Peña. Foi o estopim para a
fusão. Depois de algumas reuniões em que foram decididos o nome e as cores
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da nova escola do morro, em 5 de março de 1953, os componentes da Depois
Eu Digo e da Azul e Branco se uniram e fundaram o Grêmio Recreativo Escola
de Samba Acadêmicos do Salgueiro, com as cores vermelho e branco, uma
combinação que já era a quebra de um tabu, uma vez que, naquela época
todos achavam que "crioulo com roupa vermelha parecia o demônio". A Unidos
do Salgueiro desapareceu anos depois e seus integrantes se juntaram aos
Acadêmicos do Salgueiro. Era o nascimento de uma escola que não seria nem
a melhor, nem a pior, mas apenas uma escola diferente.

3.2 – A concentração e a organização: a base
O século XXI começa sob a marca da regularidade e uma coincidência
para o Salgueiro: na primeira década do novo século, exceto em 2007, a
escola tem sempre desfilado no domingo. Em 2001, primeiro carnaval do novo
milênio, a escola foi encontrar inspiração para o seu desfile no Pantanal, região
de grande beleza incrustada no coração do Brasil. Com o patrocínio do
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a escola alcançou a quarta
colocação, mas deixou a avenida com um sentimento de que poderia ter ido
mais longe com o belo visual criado por Mauro Quintaes, sem dúvida seu
melhor trabalho nos quatro anos em que esteve na escola.
Em 2002, o Salgueiro se reencontra com bons sambas. A disputa de
samba de enredo foi uma das mais acirradas para cantar a história dos
pioneiros da aviação no enredo “Asas de um sonho... viajando com o
Salgueiro, o orgulho de ser brasileiro patrocinado pela companhia aérea TAM”.
Reacendiam-se as esperanças de um grande desfile, mas a escola tropeçou
na organização interna e o resultado foi visto na avenida. O samba,
considerado um dos melhores do ano, não conseguiu empolgar e a escola
simplesmente passou, tendo, porém, alguns bons momentos na avenida. Foi
um sexto lugar desconfortável para a agremiação.
Para o carnaval de 2003, a escola trouxe a dupla Renato Lage e Márcia
Lavia e o enredo sobre o cinqüentenário da escola. “Salgueiro, minha paixão,
minha raiz - 50 anos de glória” parecia um sonho. Depois de dois enredos
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patrocinados, o Salgueiro desfilaria com a melhor história que poderia contar
na avenida: seus 50 anos de glórias. O samba vencedor da disputa caiu nas
graças não só da comunidade salgueirense, mas de toda a cidade. As
alegorias e as fantasias preparadas pelos carnavalescos eram verdadeiras
obras de arte. Mas na hora da verdade, ou seja, na avenida, a escola teve
vários problemas, como a quebra do carro abre-alas entre os setores 9 e 11, o
que prejudicou o andamento do desfile e tirou pontos preciosos no quesito
cronometragem. Mesmo com todos os contratempos, os componentes tinham
absoluta certeza de que o Salgueiro viria para brigar. Mas alguns jurados não
entenderam a bela homenagem à escola, dando notas menores em alegoria e
comissão de frente, por exemplo, reservando ao Salgueiro uma inexplicável
sétima colocação.
Em 2004, mais um enredo patrocinado: “Da cana que aqui se planta,
tudo dá ... Até energia - Álcool, o combustível do futuro”. Apesar da aridez do
tema, os carnavalescos elaboraram uma doce viagem na história da cana até a
transformação em combustível. Mais organizado internamente, o Salgueiro
entrou na avenida com garra e trouxe uma comissão de frente inesquecível,
criada pelo coreógrafo Marcelo Misailidis. Representando a origem da cana-deaçúcar na Índia, os componentes apresentaram várias performances, tendo
como apoteose a transformação dos elementos cênicos em um elefante. A
escola trouxe um belíssimo visual, inspirado na leveza e colorido do tema. Mas
num ano de reedições de sambas antológicos, o hino salgueirense não
empolgou, levando a escola a uma sexta colocação.
Os preparativos para o carnaval de 2005 foram dos mais conturbados
da história salgueirense. Com a morte dos patronos Maninho e Miro Garcia, a
vermelho-e-branca precisou mais do que nunca se unir para apresentar um
grande desfile com o enredo “Do fogo que ilumina a vida, Salgueiro é chama
que não se apaga”. O desafio foi vencido. O excelente desenvolvimento do
enredo de Renato Lage e Márcia Lavia contava a história e a importância do
fogo para a humanidade. A plástica do tema iluminou os carnavalescos a
criarem um belíssimo trabalho de cores quentes e formas originais inspirados
no elemento. O Salgueiro desfilou com uma garra que há muito tempo não se
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via. Exceto por problemas em duas alegorias, que tiveram dificuldade de
passar pelas árvores não podadas da Presidente Vargas, a escola foi perfeita
e incendiou a avenida, credenciando-se ao título. Injustamente, porém, na
abertura dos envelopes, apenas a 5ª colocação foi reservada à escola.
Golpe maior a escola sofreria no ano seguinte, quando levou para a
avenida o enredo “Microcosmos, o que os olhos não vêem, o coração sente”,
criado por Renato Lage e Márcia Lavia. Já contando com a estrutura do
barracão na Cidade do Samba, a escola sentiu o peso de abrir o desfile do
Grupo Especial, com um público ainda frio e pouco receptivo. O resultado final
foi a 11ª colocação, a pior da história do Salgueiro.
Para se reerguer, em 2007 o Salgueiro foi em busca de suas raízes para
encontrar, na África Oriental, a história das Candaces, rainhas negras que
governaram o Império Meroe, sete séculos antes de Cristo. Tudo pareceu
perfeito para mais uma vitória - ou pelo menos o vice-campeonato. A escola
fez um desfile brilhante e saiu aclamada pelo público e pela imprensa como
postulante ao título. Uma boa colocação parecia certa para a escola (e para o
público em geral). Essa expectativa durou apenas até a leitura das primeiras
notas, na quarta-feira de cinzas. Inexplicavelmente os jurados deram notas
baixas à escola. Afastada da luta pelo campeonato, o Salgueiro terminou a
apuração em 7º lugar. Mesmo que o resultado oficial não tenha sido favorável
à escola, o público viu mais uma demonstração de força do Salgueiro, que, na
avenida, ressurgiu das cinzas e se reencontrou com os melhores momentos de
sua história. Em 2007, o Salgueiro provou a todos que continua sendo.
Para o carnaval 2008, o tema escolhido foi o Rio de Janeiro.
Preocupados com a situação do Rio de Janeiro, a dupla de carnavalescos do
Salgueiro Renato Lage e Márcia Lavia criou o enredo “O Rio de Janeiro
Continua Sendo”. Uma injeção de auto-estima no povo carioca, que pretendia
mostrar que, apesar das "nuvens" que insistem em esconder seu brilho, a
Cidade continua Maravilhosa. Toda a escola incorporou o espírito do carioca.
Empurrado por um samba alegre, o Salgueiro, mostrou uma cidade que
resistiu às idades, às épocas, aos contratempos. Cidade da saborosa
desordem, do improviso. Do burburinho do Centro, dos pagodes dos
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subúrbios, das praias e do mar da Zona Sul. Rio de Janeiro, fevereiro e março,
do carnaval, do Salgueiro. E com um desfile bonito, colorido e empolgante, a
escola deixou a avenida com uma das favoritas e chegou ao vice-campeonato
do carnaval.
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CONCLUSÃO

Desde a época em que o Carnaval foi “descoberto” que havia sempre
alguém tentando organizar a folia. Fosse a Igreja Católica inventando a
Quaresma, fossem as agremiações tentando regulamentar os desfiles.
Através disso, percebemos que a gestão e o marketing acontecem
desde os primórdios. A gestão do carnaval e, em seguida, das escolas de
samba com a regulamentação contendo direitos e deveres das escolas; o
marketing acontece quando as escolas usam suas técnicas (técnicas do
marketing) para tentar se “promover” para seus clientes, ou seja, os jurados.
O desfile das escolas de samba só se tornou o espetáculo de sucesso
que é hoje, devido a duas palavras: organização e concentração. O fato de
sempre estarem tentando organizar a bagunça e concentrá-la de uma forma
em que todos pudessem participar.
Primeiramente, a organização era separada: havia a folia da classe
média e a folia da classe mais pobre. Sendo que as festas dos menos
avantajados eram mais interessantes do que as outras. Com isso, quem era
responsável pela organização das festas resolveu juntar o que era bom de uma
com o que era bom de outra e assim foi surgindo o Carnaval do jeito que é
hoje. E mais uma vez a gestão aparece como forma de organizar a festa.
Qual o segredo da concentração? É esse o grande mistério que
envolve o sentimento mágico das escolas de samba, que permite com que
este seja o único espetáculo, no mundo, que prescinde de ensaio geral ou de
um diretor autoritário. É o milagre do momento do desfile, o lapso de tempo
que separa a entrada na passarela do ponto de dispersão. Tempo de suspiro,
de um sorriso ou de uma lágrima. Por mais que sejam só 80 minutos. E com o
Salgueiro não seria diferente.
A concentração tem o poder de catalisar expectativa, uma dose certa
de inquietação e o desejo coletivo de vitória. Cada carnaval é um carnaval
diferente na forma e no conteúdo e a sensação de euforia se renova na
intensidade e no teor de confiança. Quem desfila com a alegria e
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responsabilidade de defender as cores do Salgueiro, e não pela exposição
midiática que a escola proporciona, tem na concentração seu respiradouro e
sua fonte de energia coletiva. É como um ritual que acontece sem liturgia,
porque é espontâneo, porém partilhado por muitos, quase todos.
Quando a voz do puxador rompe o alarido da multidão e dá o grito de
guerra (ou melhor, de paz) chamando todos para a batalha onde as armas são
a beleza das fantasias, o ritmo, a força dos versos e o sentimento da melodia,
a usina do sonho que passa a existir dali em diante, e por pouco tempo. Por
mais que sejam 80 minutos.
Na concentração os desconhecidos se conhecem, os diferentes se
assemelham, não há barreiras, o ponto de convergência é a paixão pelo
vermelho e branco que se estende pela avenida fazendo vibrar os corações.
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