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O entendimento da cidade de São Paulo passa pela compreensão dos 

mais diversos aspectos que a caracterizam, como, por exemplo, a existência de 

manifestações culturais que, na atualidade, apresentam um importante conteúdo social, 

político e econômico, contribuindo para seu dinamismo, pois ao se realizarem geram 

ações e relações entre diversos agentes e objetos. Dentre essas manifestações está o 

carnaval que, ao longo de seu desenvolvimento, passou por diversas transformações 

acompanhando o crescimento da cidade e adaptando-se aos novos conteúdos urbanos e 

a imposições políticas e técnicas, sendo as escolas de samba uma adaptação dos cordões 

carnavalescos criados no início do século XX. 

  O carnaval das escolas de samba caracteriza-se atualmente como um 

símbolo da cultura brasileira e tornou-se um espetáculo que, na sua produção, 

movimenta milhões de reais a cada ano e cria um número significativo de postos de 

trabalho diretos e indiretos, além de fomentar uma série de negócios afins. Todavia, o 

carnaval das escolas de samba ainda guarda um caráter genuíno atrelado à festa, 

característica de sua gênese, e as agremiações carnavalescas promovem diversas ações 

sociais nos bairros que as abrigam. 

O dinamismo dessa manifestação popular despertou o interesse de 

estudiosos de diferentes disciplinas, como historiadores, antropólogos, sociólogos, 

economistas, entre outros e, mais recentemente, geógrafos. Há diversos trabalhos que 

analisam o carnaval: a festa propriamente dita; o desfile e seu significado; as escolas de 



samba e o que elas representam para as pessoas envolvidas ou para os lugares onde se 

localizam; a forma como essas agremiações atuam no desenvolvimento de suas 

localidades; ou a forma como são cooptadas pelo poder público, pela mídia e pela 

indústria cultural, entre outros aspectos. 

Há na Geografia brasileira uma retomada de temas que envolvem a relação entre espaço 

e cultura, fortemente baseada nas idéias da chamada Geografia Cultural. Todavia este 

trabalho não se inscreve diretamente nessa perspectiva, pois, embora se atenha à análise 

de uma manifestação cultural, seu objetivo é compreender a dinâmica territorial das 

escolas de samba na cidade de São Paulo através da análise do processo de produção do 

carnaval que inclui a ação de diversos agentes na cidade, considerando a tendência à 

apropriação dessa manifestação popular pela indústria cultural. Mais especificamente, 

compreender como as escolas de samba se desenvolveram acompanhando o crescimento 

da cidade e como se organizaram para chegar ao que são hoje. Para isto busca-se 

analisar a forma como os membros das escolas de samba produzem cultura e fazem 

política, utilizando-se dos novos conteúdos técnicos que a cidade oferece, para se 

organizar e buscar formas de suprir suas necessidades. O ponto de partida é a 

compreensão do espaço geográfico como o espaço de todos os homens, de todas as 

instituições e de todas as empresas, independentemente de suas diferenças, de sua força 

e de seu poder1.  

  Ao longo do desenvolvimento do carnaval, as escolas de samba 

paulistanas estabeleceram, cada uma a seu modo, relações com os diferentes agentes dos 

                                                 
1 “Esse é o espaço de todas as dimensões do acontecer, de todas as determinações da totalidade social. É 
uma visão que incorpora o movimento do todo, permitindo enfrentar corretamente a tarefa de análise” 
(SANTOS, 2000, et. al., p. 3). Como ensina Santos (1999, p. 51) “o espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. 



circuitos da economia urbana2 com a finalidade de atender às necessidades da produção 

dos desfiles carnavalescos. Nessa produção foram criadas diversas divisões sociais e 

territoriais do trabalho que se sobrepõem e convivem na atualidade. Como ensina 

Santos (1999, p. 106) “a divisão do trabalho pode, também, ser vista como um processo 

pelo qual os recursos disponíveis se distribuem social e geograficamente”. A divisão 

territorial do trabalho é compreendida pela distribuição geográfica dos recursos, os 

quais constituem uma totalidade e podem ser materiais (naturais ou artificiais) ou 

imateriais (relações, idéias, sentimentos, valores) e se renovam a cada momento 

formando outra totalidade, podendo ser pensada em escala mundial, nacional ou local. 

Segundo o autor a divisão territorial do trabalho gera uma hierarquia entre os lugares e 

redefine a capacidade de ação de pessoas, firmas e instituições. As diversas modalidades 

do poder público e as diversas firmas e instituições agem no sentido de atender aos seus 

próprios interesses, criando ou induzindo divisões do trabalho, o que pode ser 

observado também nas escolas de samba, que se definem como organizações culturais 

sem fins lucrativos, cujo produto final é o desfile carnavalesco. 

  Embora as escolas de samba tenham como objetivo principal a produção 

do desfile, como entidades organizadas elas também são veículo para realização de 

                                                 
2 Ao estudar as especificidades dos territórios nos países subdesenvolvidos e as enormes diferenças de 
renda na sociedade, Santos (1979) chama a atenção para o fato que o aparelho econômico tem a 
necessidade de se adaptar ao mesmo tempo aos imperativos da modernização poderosa e às realidades 
sociais. Surgem consequentemente dois circuitos, o circuito superior ou moderno e o circuito inferior, 
responsáveis não apenas pelo processo econômico, mas também pelo processo de organização do espaço. 
O circuito superior, originado da modernização tecnológica, é formado pelas grandes empresas nacionais 
e estrangeiras de produção, de finanças e de informação e pelo comércio moderno, entre outros segmentos 
de grande abrangência e o “essencial de suas relações ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e 
tem por cenário o país ou o exterior” (SANTOS, 1979, p. 16). Ao passo que o circuito inferior abriga as 
atividades de pequena dimensão e menos modernas que mantém forte ligação com o lugar onde estão 
instaladas. Esses circuitos são, portanto, compostos por atividades que apresentam diferentes níveis de 
capitalização, tecnologia e organização e criam, consequentemente, oportunidades de produção, de 
trabalho e de consumo que atendem às necessidades das pessoas de diferentes níveis econômicos. O autor 
atenta também para a existência de um circuito superior marginal, o qual seria constituído por formas de 
produção menos modernas tanto do ponto de vista tecnológico, como do ponto de vista organizacional. 
Esse circuito “ostenta alguns elementos genéticos comuns tanto ao circuito superior como ao circuito 
inferior” sendo “em grande parte resposta às necessidades de consumo localmente induzidas” (SANTOS, 
1994, p. 96). 
 



ações sociais voltadas à comunidade. A escassez à qual é submetida boa parte da 

população das cidades – que não tem acesso ao consumo, aos equipamentos 

tecnológicos modernos e mesmo aos serviços básicos necessários a uma sobrevivência 

digna – impulsiona a formação de grupos organizados e o desenvolvimento de ações no 

sentido de minimizar ou superar essa situação. Embora não estejam livres de 

contradições e interesses divergentes, as escolas de samba agem nesse sentido 

possibilitando a criação de redes de solidariedade e a ampliação de horizontalidades3 

capazes de construir algo novo e promover mudanças significativas, ainda que 

pontuais4.  

 O carnaval das escolas de samba na cidade de São Paulo tem forte influência do 

carnaval do Rio de Janeiro, onde surgiu, em 1928, aquela que ficou conhecida como a 

primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar. O modelo carioca de festejar o 

carnaval se difundiu no território nacional devido à maior organização e estruturação do 

samba e do carnaval daquela cidade que, já na década de 1930, chegava aos diferentes 

rincões do Brasil através das transmissões da Rádio Nacional. Vale lembrar que há 

diversas formas de festejar o carnaval no Brasil e no mundo. Trata-se de uma festa de 

origem européia trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses, no século XVII, 

onde adquiriu características particulares devido à influência de elementos das 

                                                 
3 De acordo com Santos (1998, p. 55), “as horizontalidades são o domínio de um cotidiano 
territorialmente partilhado com tendência a criar suas próprias normas, fundadas na similitude ou na 
complementaridade das produções e no exercício de uma existência solidária. Nesses subespaços, e 
graças a essa solidariedade, consciente ou não, há um aumento da produtividade econômica, mas também 
da produtividade política, alimentadas pela informação”. 
4 Questionando-se sobre a possibilidade de superação da face quase exclusivamente mercantil da 
informação e de sua transformação em comunicação útil, bem como da reconstrução dos laços de 
solidariedade desfeitos pela ampliação dos mecanismos parciais de modernização da sociedade urbana, 
Ribeiro (1997, p.154) afirma que “a resposta a essas questões vem sendo claramente procurada pelos 
segmentos sociais afastados dos impulsos à modernização seja através da adoção de comportamentos 
ostensivos que declaram à sociedade o reconhecimento da própria exclusão, seja através de práticas 
culturais reforçadas de coletivos pelo menos aparentemente solidários, como exemplificam o crescimento 
da religiosidade pentecostal (...) e de orientação carismática (...) nos espaços metropolitanos do país e a 
multiplicação de grupos com práticas culturais explicitamente marcadas pela busca identitária (...). As 
limitações existentes nestes mecanismos de coesão não impedem o reconhecimento da potencial 
resistência, presente na sociedade, à vida exclusivamente pautada pelo consumo de bens e serviços ou 
pela projeção tecnicamente normatizada do futuro”. 



diferentes culturas dos povos que habitavam ou viriam a habitar esse território. Como 

conseqüência, em cada lugar a festa apresenta especificidades que condizem com as 

características, os costumes e as lendas locais. Diferenças que podem ser claramente 

observadas na atualidade: nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, 

há um predomínio das escolas e samba; já em Olinda e no Recife são comuns os blocos 

de maracatu e frevo; em Salvador os trios elétricos e blocos de afoxés; e em São Luis do 

Paraitinga as típicas marchinhas. Essas e outras manifestações carnavalescas existentes 

no Brasil se desenvolveram de forma singular num contexto histórico específico. 

  A análise da dinâmica territorial das escolas de samba em São Paulo 

exige, portanto, a compreensão do processo de desenvolvimento dessa manifestação na 

cidade, fazendo-se necessária a elaboração de uma periodização que a considere a partir 

de seu surgimento, o que contribui sobremaneira para a interpretação dos eventos5, dos 

quais pretende-se obter uma noção de totalidade, mas, como lembra Arroyo (1996, p. 

79) sem perder de vista o fato que a totalidade não é “homogênea ou uniforme; ao 

contrário, ela se compõe de especificidades, de complexidades, de conflitos tanto das 

estruturas quanto das formas. A totalidade sem contradições é vazia e inerte; sua 

concreticidade está determinada pelas contradições”. 

  Destarte, essa pesquisa propõe uma periodização composta por três 

períodos definidos pelos eventos mais significativos observados ao longo da história 

dessa manifestação cultural. As variáveis-chave determinantes para a ruptura dos 

períodos são as normas e as políticas públicas realizadas com a finalidade de 

desenvolvê-la e, como conseqüência dessas ações, as divisões sociais e territoriais do 

                                                 
5 Como afirma Santos (1985 (1992, p. 2-3)), “(...) a análise, qualquer que seja ela exige uma periodização, 
sob pena de errarmos frequentemente em nosso esforço interpretativo. Tal periodização é tanto mais 
simples quanto maior a escala do estudo (os modos de produção existem à escala mundial) e tanto mais 
complexa e capaz de subdivisões quanto mais reduzida é a escala. Quanto mais pequeno  o lugar 
examinado, tanto maior o número de níveis e determinações externas que incidem sobre ele. Daí a 
complexidade do estudo do mais pequeno”. 
 



trabalho criadas na produção dos desfiles carnavalescos em relação aos diferentes 

circuitos da economia urbana. 

O recorte temporal aqui definido inicia-se em 1914, com o surgimento 

do primeiro cordão carnavalesco popular paulistano do século XX, e se estende até os 

dias atuais, 2008. Foram definidos três períodos, são eles: Carnaval dos  Cordões – do 

surgimento dos cordões carnavalescos em 1914 à oficialização do carnaval em 1967; 

Carnaval das Escolas de Samba – Oficialização e Consolidação – do carnaval 

oficializado em 1968 à inauguração do sambódromo em 1991; e Carnaval das Escolas 

de Samba – Profissionalização e Ação Social  – do início dos desfiles no sambódromo 

aos dias atuais. 

A análise dos dois primeiros períodos tem como objetivo principal levar 

a uma melhor compreensão do período atual, pois o centro da discussão se dá neste 

último, pois é a partir da regulamentação do carnaval das escolas de samba (1990), da 

inauguração do sambódromo (1991) e do início das transmissões dos desfiles pela Rede 

Globo de Televisão (1999) que o carnaval paulistano ganha novo impulso e se 

desenvolve fortemente, no que se refere tanto à produção dos desfiles carnavalescos 

como ao desenvolvimento de ações sociais voltadas ao atendimento às comunidades das 

escolas de samba. 

  A oficialização do carnaval em 1967, a subvenção e a atuação do poder 

público na organização dos desfiles, promoveram as escolas de samba, pois 

potencializaram os desfiles e atraíram investimentos da iniciativa privada, e ao mesmo 

tempo retiraram das escolas de samba a liberdade e a autonomia que possuíam, pois 

embora tenham passado a organizar-se através de entidades representativas, 

submeteram-se às imposições do poder público devido à dependência das verbas e da 

estrutura cedida pela municipalidade. Por outro lado houve um significativo aumento no 



número de escolas, de componentes e de espectadores – revelando uma maior aceitação 

por parte da sociedade – fator que, associado ao crescimento da cidade que se 

consolidou como metrópole mundial e a compreensão do carnaval como um negócio de 

grande potencial turístico, criou, na década de 1990 a necessidade de regulamentá-lo e 

de construir um local adequado à sua realização, o Sambódromo, o qual atende apenas a 

uma pequena parte das agremiações carnavalescas em época de carnaval. Juntos, o 

Sambódromo, as quadras e os barracões, formam um sistema de fixos que contribuem 

para a continuidade dos desfiles carnavalescos e revelam o interesse do poder público 

no seu potencial econômico.  

  A partir daí, o carnaval passa a se desenvolver e se estabelecer como um 

negócio promissor, com a ampliação dos investimentos públicos e a forte inserção da 

iniciativa privada, como um dos setores que contribuem para o financiamento dos 

desfiles carnavalescos, uma vez que a oportunidade de lucro aumentou com o inicio das 

transmissões pela Rede Globo de Televisão que, por sua vez, impõe novos conteúdos 

aos desfiles carnavalescos, interferindo diretamente no regulamento das escolas de 

samba. Neste momento há um empenho, ainda incipiente, por parte do poder público 

em desenvolver o potencial turístico do carnaval paulistano com a finalidade de torná-lo 

um evento lucrativo para a cidade tanto nos dias de festa como ao longo do ano através 

da implantação do turismo receptivo nas quadras das escolas de samba. 

  Durante todo esse processo de desenvolvimento, normatização e 

adaptação aos conteúdos urbanos, as escolas de samba se empenharam em potencializar 

a produção dos desfiles carnavalescos através da especialização da mão-de-obra, e do 

estreitamento e da ampliação das relações com diversos agentes dos diferentes circuitos 

da economia urbana que, por sua vez, se aproximam das escolas de samba com a 

finalidade de incrementar seus negócios, de diferentes portes. 



  Nesse contexto há uma multiplicação das divisões social e territorial do 

trabalho geradas na produção carnavalesca que, para se realizar, passa a integrar uma 

série de agentes criando e ampliando circuitos de produção e cooperação que 

extrapolam gradativamente os limites do bairro, da cidade e do país, ampliando assim a 

abrangência dos fluxos e as escalas dos eventos. Essa situação que entre os agentes 

envolvidos é chamada de “profissionalização do carnaval” alterou a estrutura 

organizacional e produtiva do carnaval paulistano, com a finalidade de desenvolvê-lo e 

ampliar os negócios afins. Cria-se um mercado profissional que altera as relações de 

trabalho e a identificação com a escola de samba.  Todavia, essas inovações na forma de 

produzir os desfiles não se difundiram de forma homogênea entre as agremiações 

carnavalescas, havendo uma sobreposição de divisões do trabalho geradas em diferentes 

momentos e coexistindo na atualidade. Sobreposição possível de ser observada 

inclusive no interior de uma mesma escola de samba. 

  O acesso aos novos conteúdos e a ampliação das formas de uso da 

cidade, associada a uma tomada de consciência da importância dessa manifestação, por 

parte de alguns dirigentes e membros das escolas de samba, criaram possibilidades de 

ações sociais voltadas ao atendimento das necessidades mais imediatas das 

comunidades, através das entidades carnavalescas. Ações que, por outro lado, 

contribuem para atração de investimentos que são revertidos para a produção do desfile. 

Os recursos utilizados nessas ações podem ser obtidos através das mais diversas formas 

de parcerias e doações. Nesse contexto as escolas maiores que dispõem de recursos 

humanos e materiais, tais como quadra de ensaio e pessoas dispostas a trabalhar, 

remuneradas ou não, possuem maiores possibilidades de ação cada vez mais 

abrangentes. Todavia, em alguns casos, a própria existência das escolas de samba como 

entidades promotoras de sociabilidade, lazer e entretenimento, em lugares desprovidos 



de equipamentos básicos, se caracteriza como uma ação sociocultural importante. As 

diferentes situações das escolas analisadas nesta pesquisa mostraram as diversas 

possibilidades de abrangência dessas ações. 

  Os novos conteúdos do carnaval paulistano não se fazem presentes em 

todas as agremiações, ao menos não com a mesma intensidade, sendo possível verificar 

na atualidade, em especial nas chamadas “pequenas escolas”, diversas características 

comuns aos períodos anteriores à oficialização, tais como uma rede de relações e de 

solidariedades baseadas em laços familiares e de vicinato, fortemente atrelada ao lugar 

onde elas se localizam. Ao passo que outras entidades, em especial as chamadas 

“grandes escolas”, embora ainda possam apresentar núcleos familiares centrais ou fortes 

relações com o lugar e com a comunidade ali presente, estruturam-se de forma muito 

próxima a uma organização empresarial e têm uma grande abrangência, atraindo 

pessoas de diversos lugares e se estabelecendo fisicamente em diferentes pontos da 

cidade, como, por exemplo, instalando barracões nas proximidades do Sambódromo 

com a finalidade de facilitar o acesso ao local do desfile e baratear os custos. 

O carnaval das escolas de samba na cidade de São Paulo, cuja origem 

remonta aos cordões carnavalescos do início do século XX, sofreu diversas 

transformações estruturais e organizacionais muitas vezes condicionadas por fatores 

externos. Mas embora essas mudanças tenham provocado a extinção dos cordões, que 

devido às imposições estabelecidas a partir da oficialização foram condicionados a se 

tornar escolas de samba, as inovações foram, de certa forma, responsáveis pela 

manutenção da manifestação carnavalesca na metrópole, uma vez que criaram as 

condições necessárias para a sua reprodução. Por isso, apesar dos conflitos gerados, as 

inovações e suas conseqüências não devem ser desprezadas ou vistas apenas como algo 

negativo, pois como lembra Debord (1997, p.120, cap. 181) “a luta entre a tradição e a 



inovação, que é o princípio de desenvolvimento interno da cultura das sociedades 

históricas, só pode prosseguir através da vitória permanente da inovação”, e, apesar de 

todas as transformações, positivas ou negativas, as escolas de samba ainda agregam 

pessoas e promovem sociabilidade, lazer, cultura e diversas formas de solidariedade. 
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