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RESUMO 

A racionalidade hegemônica tem se estabelecido de forma mais contundente com a intensificação 

do modelo globalizatório engendrado para a expansão e reprodução do capital. Visando a plena 

materialização desta lógica, o espaço geográfico sofre intensas transformações ao receber pacotes tecno-

informacionais padronizados e desvinculados de uma lógica endógena pré-existente (SANTOS, 2002). No 

entanto, observamos nas grandes cidades, principalmente periféricas, a sobrevivência de racionalidades 

alternativas mantenedoras do valor de uso dos espaços urbanos. Isto ocorre através de territorialidades 

portadoras de identidades tecidas por bens simbólicos e materiais locais. 

O palco de determinada reflexão, a cidade do Rio de Janeiro, tem na música uma presença forte 

em sua vida cotidiana. Em diversos pontos da cidade, laços identitários foram construídos historicamente 

por conta de variados gêneros musicais. O samba, um dos mais genuínos e consagrados ritmos, produziu 

uma gama de localidades com reconhecidas formas espaciais simbólicas (CORRÊA, 2005; 2012) 

construídas em consonância com este ritmo nacional por excelência. Neste contexto cabe mencionar o 

bairro de Vila Isabel, dotado de uma identidade ligada ao samba e a boemia, especialmente pela obra e 

biografia de personagens locais como Noel Rosa e Martinho da Vila, forjada através de embates entre 

classes sociais e inseridas num processo contínuo de des-reterritorialização (ROSADAS, 2009)1. No 

entanto, as intensas transformações causadas pelas ações globalizatórias que subordinam e modificam a 

organização espacial dos lugares, com o intuito de promover a reprodução do capital, podem colaborar 

com um processo de (re)significação simbólico-cultural do bairro em tela devido a mercantilização de 

artefatos culturais raros da cidade do Rio de Janeiro, no caso o samba e o carnaval carioca, considerado 

por muitos, o maior espetáculo da Terra.   

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Ribeiro (2006a), estamos envoltos em um momento histórico capaz de transformar 

o modo do sujeito ser e estar no mundo. O caráter expansionista do capital gera implicações além de 

econômicas, também sociais e culturais. Tais implicações acarretam uma crise societária, onde assistimos 

                                                         
1 Em minha dissertação de mestrado abordo a questão da substituição de classes sociais na produção da identidade do bairro 
em tela. Inicialmente construído para uma camada aristocrática, o bairro ganha contornos operários nas primeiras décadas do 
século XX, onde a geração de Noel Rosa inicia o processo de construção da identidade do bairro ligada ao samba e a boemia. 
Posteriormente, negros moradores das áreas favelizadas de Vila Isabel, a geração de Martinho da Vila, vão revalidar e 
(re)significar simbolicamente Vila Isabel através da atuação do Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Unidos de Vila 
Isabel. 
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a uma fragilização dos processos de socialização, no que concerne às interações sociais, ao 

compartilhamento de valores e ao uso comum dos códigos de comunicação diária. Porém os efeitos mais 

danosos desta crise estão ocultos pela efervescência consumista, que altera o ritmo das grandes cidades, 

por conta da 

financeirização da economia urbana, da monetarização de todas as relações 
sociais e da ênfase, quase exclusiva, em intervenções na materialidade que 
objetivam o embelezamento de áreas privilegiadas e a circulação confortável 
para somente alguns segmentos da população urbana (p. 24). 

  

Podemos creditar este cenário ao atual sistema capitalista centrado na obtenção do lucro e do 

poder. Para Oliveira (2008), utilizando-se das ideias de Morin (2002), “o economicismo torna-se ideologia 

racionalizadora e o desenvolvimento econômico-tecnoburocrático das sociedades ocidentais tende a 

instituir uma racionalidade instrumental, em que eficácia e rendimento parecem trazer a realização da 

racionalidade social” (p. 34). Assim, estabelece-se o individualismo e a competitividade orientados para a 

dominação, ocultando mecanismos garantidores da estratificação social e divisão territorial, o que 

concorre para que a crise transforme-se em mito. 

 Como materialidade das relações sociais, o espaço geográfico tende a ser modelado de acordo 

com os mesmos critérios de eficiência e competitividade impostos pela racionalidade hegemônica. Assim 

sendo, Santos (2002) afirma que tal racionalidade não se poderá exercer plenamente se a materialidade 

não oferecer as condições técnicas. Esmiuçando o assunto, o autor atesta que as inovações técnicas se 

encontram com a história portando suas próprias regras, subordinando as demais variáveis. Desta 

maneira “as escolhas tendem a se fixar fortemente no equipamento material, e desse modo, a flexibilidade 

se esvai para todos os propósitos práticos, quanto ao investimento econômico e hábitos sociais” (p. 299). 

Esta lógica acaba por promover o embate de uma ordem vertical, pautada em uma hierarquização 

do espaço e contentora de um comando externo através de ordens técnicas, financeiras e políticas, com 

uma ordem preestabelecida, horizontal, composta por uma contrafinalidade localmente gerada, mas que 

absorve elementos de uma finalidade imposta de fora. O resultado da ordem impositiva trazida pelos 

vetores da hegemonia cria, localmente, desordem, não só porque conduz a mudanças funcionais e 

estruturais, mas, também, porque esta ordem não é portadora de um sentido, já que seu foco, o mercado 

global, é uma autoreferência (SANTOS, 2002).    

Os grandes espaços urbanos, ao receberem pacotes tecno-informacionais, impostos 

verticalmente, exogenamente e pontualmente, aumentam consideravelmente a histórica concentração 

espacial de recursos, ocasionadas pelas diferenças das respectivas densidades técnicas e informacionais 

das frações do espaço intra-urbano (RIBEIRO, 2006a). Discutindo tal questão, Lefebvre (1985) afirma que 

a racionalidade dominante produz o espaço abstrato, aquele dos centros de riqueza e poder que se 

esmera em moldar os espaços dominados, preexistentes ou periféricos. Diz-se abstrato, pois coisifica 



3 

 

coisas-signos com suas relações, ou seja, funciona negativamente àquilo que o precede e o sustenta, 

elimina o sujeito e promove a emersão do espaço diferencial. Este último representa as contra-

racionalidades derivadas do duplo movimento provocado pelo espaço abstrato: a dissolução das relações 

e surgimento de novas relações. Assim sendo, enquanto o espaço abstrato tende à homogeneização, à 

redução das diferenças, o novo espaço brota justamente do acirramento destas diferenças. Portanto o 

espaço diferencial faz emergir as contradições entre o valor de uso do espaço e sua transformação em 

valor de troca. 

Podemos afirmar então que a produção destas contra-racionalidades se manifesta como um 

importante campo de investigação científica pronto a denunciar os encontros e confrontos ocasionados 

pelas contradições e complexidades intrínsecas aos espaços urbanos contemporâneos. As manifestações 

culturais produzidas por grupos sociais locais nos espaços opacos (SANTOS, 2002; 2007) ou 

marginalizados, como o samba, gênero musical e símbolo imaterial do nosso país2, é um dos canais 

propícios para o estudo desta realidade concreta e insurgente diante da homogeneização atribuída aos 

movimentos hegemônicos. Para Oliveira (2008), “através do reconhecimento das apropriações e 

representações simbólicas do espaço, a música expõe a existência de racionalidades alternativas que 

podem contribuir para a reflexão sobre a vida urbana” (p. 17). Além disso, na visão de Saquet (2011) a 

autonomia e o desenvolvimento local autossustentável necessitam da intervenção-atuação de sujeitos 

locais em processos interativos 

que possam gerir autonomamente o local sem ignorar as relações e redes 
extralocais, numa concepção prospectiva para a gestão participativa do 
desenvolvimento que valorize as especificidades de cada lugar-território, tanto 
econômicas, como políticas, culturais e ambientais (p. 93). 

 

Neste sentido, conclui o autor, estaremos contribuindo com uma Geografia com forte caráter político-

operativo para além da caracterização e explicação de certa situação territorial promovendo a cooperação 

e o desenvolvimento territorial com mais justiça social e proteção ambiental. 

 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 O objetivo deste trabalho é analisar os possíveis impactos causados pela mercantilização do samba 

e do carnaval no/do Rio de Janeiro sobre o conjunto simbólico-identitário do bairro de Vila Isabel.  

  Trabalhamos com a tese de que os espaços metropolitanos contemporâneos possuem uma 

funcionalidade que extrapola suas barreiras físicas a partir de atividades que se estruturam através deles, 

no tempo e no espaço, a serviço de uma racionalidade externa. Para Santos (1999) os critérios de 

                                                         
2  Cunha (2009) salienta que as matrizes do samba do Rio de Janeiro (Partido-Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo) foram 
registradas como um bem imaterial no Livro das Formas de Expressão criado pelo IPHAN em 
2000. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12456&retorno=paginaIphan. 
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produtividade e competitividade deixam de pertencer exclusivamente às empresas e passam, cada vez 

mais, a ser atributo dos lugares. Estes assumem então a premissa de local da reprodução ampliada do 

capital em processo territorial de globalização. No entanto, estes espaços, produzem uma multiplicidade 

de práticas sociais, congregam e possibilitam o surgimento de novas identidades no seu interior criando 

lugares distintos devido a usos diferenciados. Por conseguinte, neste caminhar, o lugar representa e fixa 

relações sociais gerando uma identidade complexa que diz respeito ao local e ao global. 

Se de um lado ganha materialidade numa ordem próxima que se revela 
enquanto territorialidade imediata, de outro, a constituição da sociedade urbana 
nos coloca diante do fato de que o urbano não designa mais a cidade e a vida 
na cidade, mas passa a designar a sociedade que constitui uma realidade que 
engloba e transcende a cidade enquanto lugar, ligando pontos isolados do 
planeta que se constitui no mundial em processo de realização (CARLOS, 2007 
p. 42). 

 

Sobre o assunto em pauta, Lefebvre (2002) aponta que os usos da cidade estão cada vez menos 

vinculados à plena subordinação do espaço, para estarem associados ao valor de troca. No entanto, o 

mesmo autor salienta que a vida urbana “pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos 

e reconhecimentos recíprocos dos modos de viver, dos „padrões‟ que coexistem na cidade” (p. 15). Neste 

sentido, aqui nos importa a ação dos grupos sociais aptos a constituir identidade e forjar territorialidades 

por meio da apropriação simbólica dos lugares, neste caso, através da arte, especificamente a música – 

produto do sujeito, fruto do meio e do seu momento histórico. 

A conquista do território promovida pelo embate entre classes sociais em Vila Isabel e construção 

de sua identidade (ROSADAS, 2009) está, no entanto, sendo posta em prova pelo sistema globalizado, 

que se apropria simbolicamente de determinadas fatias da cidade em busca de referentes culturais raros. 

Dissertando sobre o assunto, Ribeiro (2006a) aponta que o carnaval oficial do Rio de Janeiro transformou-

se, nas últimas décadas, numa promoção corporativa típica da manipulação mercantil do capital simbólico. 

Corroborando com esta ideia, Jacques (2006) assinala que a estratégia em pauta está inserida em um 

contexto de mercantilização espetacular das cidades, em que se faz necessário forjar uma imagem 

singular de cidade para vendê-la como mercadoria. Neste sentido, prossegue a autora, como a 

especificidade de cada cidade se encontra fortemente ligada a uma cultura local, esta passa a ser 

concebida como “cultura-econômica”, para ser vendida e consumida rapidamente, isto através de seu 

maior chamariz: o espetáculo.  

Vale ressaltar, neste instante, que apesar da cooptação do carnaval à lógica mercantil, associando 

a história do samba à mídia, a empresas do mercado globalizado e a celebridades, estas escolas ainda 

são produtoras de racionalidades baseadas na coletividade. De acordo com Gonçalves (2006), este 

cenário configura uma disputa entre, pelo menos, duas concepções distintas de vida social e de trabalho, 

ambas igualmente modernas:  
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uma, baseada na racionalidade, nas relações impessoais, na consolidação de 
instituições concernentes à ordem industrial capitalista, predominando uma ética 
individualista e uma ética do trabalho inspirada nas relações utilitárias do 
mercado. E outra, que não privilegiou a separação marcante entre trabalho e 
vida, dominante nas relações industriais de produção. Tal concepção de trabalho 
se justifica e fez prosperar associações de estilo comunitário (p. 284). 

 

Desta maneira, continua a autora, no Rio de Janeiro, como na maioria das cidades latino-americanas, o 

processo de modernização não eliminou de todo os vínculos comunitários. No cenário carioca, as escolas 

de samba transmutam-se em instituições populares desde o final da década de 1920 que simbolizam tais 

vínculos. Não à toa, estas instituições surgiram principalmente em bairros populares e nas favelas 

funcionando como espaços de lazer e veículo de expressão da rivalidade e cooperação entre essas 

comunidades. Na mesma direção, Zaluar (1998) afirma que a cidade pode ser “palco do povo”, onde 

atores sociais apresentam múltiplas representações da modernidade e onde, pela música, o samba, seus 

habitantes rompem com o isolamento, formando redes de cooperação e de conflitos que integram os 

diferentes grupos sociais.  

Dissertando especificamente sobre Vila Isabel, observamos que a principal produtora e 

mantenedora da identidade do bairro ligada ao samba e a boemia, a Unidos de Vila Isabel, tem passado 

nas duas últimas décadas por uma intensa transformação em sua estrutura organizacional. Como afirma 

Martinho da Vila3, Presidente de Honra da agremiação, hoje a escola possui um arranjo empresarial com 

centenas de trabalhadores vinculados regularmente durante todo o ano visando o desfile das escolas de 

samba no carnaval do Rio de Janeiro. De acordo com suas palavras, a direção da escola não possui 

membros da comunidade, portanto originários do grupo social produtor de cultura local, como os 

integrantes da ala dos compositores e da velha guarda. Estes, destarte, pouco participam dos desígnios 

da instituição. O próprio compositor, um dos responsáveis pela (re)significação simbólico-identitária de Vila 

Isabel, assevera que atualmente se faz necessário alguém com formação e experiência administrativa 

para gerir um empresa com volumosos investimentos e recursos humanos.  

Este quadro evidencia uma estrutura verticalizada, onde empresas patrocinam as agremiações de 

acordo com o enredo escolhido naquele ano de carnaval e administradores atuam no gerenciamento e 

execução dos desfiles carnavalescos. Assim sendo, para atender aos anseios dos investidores e as 

necessidades de uma festa milionária, como o carnaval do Rio de Janeiro, as escolas de samba alteram 

substancialmente sua forma de produção e concepção como associação comunitária. Neste caso 

estaríamos assistindo a um processo de des-reterritorialização devido a uma apropriação simbólica em 

que se constrói uma nova territorialidade (HAESBAERT, 2004; 2007) mediante atuação como sujeitos de 

grupos sociais exógenos à lógica local. Como nos aponta Sack (1986), os limites territoriais podem ser 

                                                         
3 Entrevista realizada pessoalmente com o compositor em 03/09/2012. 
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usados para excluir, dividir e subjugar ou até para conquistar grupos diferentes. Desta maneira, aqueles 

que possuem o controle territorial podem estar fora do território, controlando os que estão dentro dos seus 

limites. Neste instante, vale salientar, que os elementos principais da territorialização também estão 

presentes na desterritorialização e na reterritorialização: 

há perda e reconstrução da identidade; mudanças nas relações de poder, novas 
relações sociais, elementos culturais, econômicos e políticos (...). Os processos 
de territorialização, desterritorialização e reterritorialização acontecem 
concomitantemente e estão em unidade. Todos ocorrem ao mesmo tempo para 
indivíduos diferentes que vivem, em algumas situações-relações, distintas 
temporalidades e territorialidades e, noutras, identidades (SAQUET, 2011; 70). 

 

Em outras passagens da entrevista, no entanto, Martinho da Vila aponta que algumas práticas 

horizontalizadas sobrevivem, principalmente na sede da agremiação, esta localizada no logradouro mais 

valorizado do bairro, o Boulevard Vinte e Oito de Setembro. O uso da quadra para fins festivos, ligados ao 

carnaval ou não, os ensaios realizados neste logradouro com ampla participação popular, além de outras 

práticas, como o vínculo dos ritmistas (não-remunerados) e a doação de fantasias à comunidade. Sobre a 

mercantilização das escolas de samba, Gonçalves (2006) assevera que as escolas de samba estão se 

modernizando e incorporam regras do mercado, como também conservam práticas tradicionais. Desta 

forma, conjugam características das associações primárias e secundárias. Ao mesmo tempo em que se 

consolidam como associação secundária, com departamentos, diretores, assessores, dentre outros, 

exaltam figuras que voluntariamente construíram a escola. Neste contexto 

entender as escolas de samba como promotoras de políticas sociais e 
reconhecê-las como produção cultural dos setores populares, com uma evidente 
participação dos negros, nos dá oportunidade de fortalecer a identidade destes e 
politizar a cultura da cidade (p. 291). 

 

Assim sendo, como outro objetivo desta pesquisa, interessa-nos enfocar o sujeito que se apropria 

simbolicamente do espaço coletivo, transformando-o em território-lugar (SAQUET, 2011), como ocorre, por 

exemplo, com os ensaios da Unidos de Vila Isabel no Boulevard Vinte e Oito de Setembro. Esta ação, 

ainda que inconsciente, sugere resistência à dominação pragmática do território e seu valor de troca. Esta 

resistência pauta-se na apropriação da rua e seu uso como lugar de encontro. Nas palavras de Ribeiro 

(2004; 2006b), a valorização da vida espontânea dos lugares auxilia no desvendamento de formas sociais 

inclusivas. Isto ocorre mesmo em tempos de acumulação primitiva de capital simbólico, onde agentes 

empresariais buscam referentes culturais raros tanto em espaços luminosos, constituídos historicamente 

para este fim como em alguns lugares populares com elevada densidade simbólica por constituírem 

berços reconhecidos da cultura popular. 

Com o intuito de buscar o aprofundamento teórico sobre o possível processo de (re)significação 

simbólica do bairro de Vila Isabel, será possível apontar o questionamento central da pesquisa: 
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 A apropriação/dominação simbólica de artefatos culturais raros na cidade do Rio de Janeiro, no 

caso o samba e o carnaval, (re)significam a identidade do bairro de Vila Isabel?  

 

A partir da questão central, formulam-se outras indagações secundárias cujas respostas estarão 

diretamente vinculadas à resolução da questão central. São elas: 

a) Quais os efeitos sociopolíticos da valorização da cidade do Rio de Janeiro sobre locais com 

referentes culturais raros, como as comunidades produtoras do samba e do carnaval carioca? 

b) Quais os impactos da dominação simbólico-econômica do carnaval para a organização das 

escolas de samba do Rio de Janeiro? 

c) A reorganização administrativa, em moldes empresariais, do G.R.E.S Unidos de Vila Isabel 

promove a (re)significação simbólico-identitário e o processo de des-reterritorialização do 

bairro de Vila Isabel? 

d) Quais as possibilidades de insurgência/resistência dos grupos sociais produtores e detentores 

da identidade deste território-lugar a este modelo de dominação simbólico-cultural? 

Os questionamentos anteriores servem de base para a definição do objetivo central da pesquisa. 

 Analisar os impactos das transformações impostas pelo processo de apropriação/dominação 

simbólica do samba e do carnaval no/do Rio de Janeiro na (re)construção da identidade e 

territorialidade do bairro de Vila Isabel. 

 

Este objetivo poderá ser alcançado plenamente a partir das respostas relativas aos demais 

questionamentos, definidores dos objetivos específicos, a saber: 

a) Reconhecer a estrutura organizativa/empresarial da Unidos de Vila Isabel; 

b) Verificar o papel atribuído aos produtores da cultura, no caso o samba, no interior desta estrutura; 

c) Identificar as potencialidades visíveis/invisíveis de insurgência/resistência dos grupos sociais 

produtores da cultura local ao modelo mercantil do carnaval e do samba no/do Rio de Janeiro.  

 

Procurando atender a este questionamento, o recorte espaço-temporal desta pesquisa 

contemplará a geo-história do bairro de Vila Isabel com ênfase nas duas últimas décadas, quando os 

processos encaminhados anteriormente passam a ocorrer, sobretudo relacionados à Unidos de Vila 

Isabel. Entendemos que a escala local, no caso o bairro, permite o entendimento de processos complexos, 

resultado e condição do movimento mais geral de reprodução da sociedade pelo movimento de totalidade 

(CARLOS, 2007) cujas multiplicidades de relações e práticas espaço-temporais correspondem a 

transterritorialidades, transtemporalidades e trans-multiescalaridades, substantivando a cotidianidade e a 

estruturação de um espaço político por excelência (SAQUET, 2009; 2011).  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL OU FILOSÓFICA E RESPECTIVOS AUTORES 

 Como vimos anteriormente, a face contemporânea do capitalismo promove uma crise das 

instituições sociais – crise informacional, comunicacional e de linguagem. A constituição desta crise acusa 

também a incapacidade desta ordem em convencer quanto aos seus benefícios, já que as suas perversas 

relações sociais estão constantemente sendo colocadas em xeque tanto pelos estudos teóricos quanto 

pelo senso comum. Santos (2007) aponta a perversidade de tais relações ao salientar que esta deixa de 

se manifestar por atos isolados para adquirir um caráter sistêmico. “Ao nosso ver, a causa essencial da 

perversidade sistêmica é a instituição, por lei geral da vida social, da competitividade como regra absoluta, 

uma competitividade que escorre sobre todo o edifício social” (p. 60). Neste cenário, o outro, seja ele 

instituição, empresa ou indivíduo, caracteriza-se como obstáculo a ser removido, por isso sendo 

considerado coisa.  

 Pensando sobre a modificação do pensamento único, devemos buscar uma nova relação com o 

outro. Sobre isto, Conceição Ribeiro (2008) adverte que a diferença também pode construir algo positivo, 

onde o outro pode ser percebido ou interpretado como fonte de diversidade. Sobre o assunto, Gomes 

(2006) destaca que a diferença é também a base sobre a qual se funda o discurso da identidade 

comunitária. Claval (1997) caminha na mesma direção ao afirmar que “como fundamento das identidades, 

a cultura reúne os homens e os separa” (p. 105). Deste modo, a identidade, bem como a diferença, 

constituem relações sociais. Isto significa que ambas estão sujeitas às relações de poder. Como indica 

Raffestin (1993), “o poder é parte intrínseca de toda relação”. Destarte, “toda relação é ponto de 

surgimento do poder, e isso fundamenta a sua multidimensionalidade. A intencionalidade revela a 

importância das finalidades, e a resistência exprime o caráter dissimétrico que quase sempre caracteriza 

as relações” (p. 52). Neste cenário, identidade e diferença são impostas e disputadas por grupos sociais 

que concorrem entre si, para além do poder, ao acesso a bens simbólicos e materiais.  

 Diante deste quadro, podemos afirmar que grupos sociais ao se apropriarem simbolicamente de 

parcelas do espaço geográfico, se territorializam. Para Saquet (2011) territorialização significa apropriação 

social de um fragmento do espaço  

 

a partir, das regras e das normas, das condições naturais, do trabalho, das 
técnicas e das tecnologias, das redes (de circulação e comunicação) e das 
conflitualidades que envolvem as diferenças e desigualdades bem como 
identidades e regionalismos, historicamente determinados (p. 22). 

 

Neste caminhar, Haesbaert (2004) considera territorialização como o processo de domínio (político-

econômico) e/ou apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos grupos humanos. Logo, “poderíamos 
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dizer que o território, enquanto relação de dominação e apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao 

longo de um continuum que vai da dominação político-econômica mais „concreta‟ e „funcional‟ à 

apropriação mais subjetiva e/ou „cultural-simbólica‟” (p.95-96). O autor prossegue, apoiando-se em 

Lefebrve (1985), ao destacar que a dominação está diretamente associada à propriedade e ao valor de 

troca do espaço, enquanto que a apropriação refere-se a um processo simbólico, carregado de marcas do 

vivido. Consequentemente, a apropriação baseia-se no pertencimento e desvenda a existência de lugares 

portadores de sentidos e memórias. Isto demonstra que a apropriação vincula-se ao valor de uso do 

espaço, enquanto a dominação reflete uma possessão concreta e funcional, ligada ao valor de troca e 

mercantilização do espaço. Neste caso, o conceito de território deve ser edificado como  

uma mediação espacial de poder resultante da interação diferenciada entre as 
múltiplas dimensões desse poder, desde a natureza mais estritamente política 
até seu caráter mais propriamente simbólico, passando pelas relações 
econômicas, indissociáveis da esfera jurídico-política (p. 93). 
 

Nesta perspectiva concordamos com Saquet (2005) quando este afirma existir uma relação de unidade 

entre espaço e território. 

Há, portanto, no território, fixação e movimento, contradições e unidades; 
dominação e subordinação, controle do e no espaço geográfico, que está 
contido na formação territorial, não como substrato, palco, mas como elemento 
presente, inerente às conjugações internas do território. (...) A apropriação e 
produção do espaço geográfico, cotidianamente, está na base do arranjo 
territorial. Território e espaço estão ligados, entrelaçados, pois o primeiro é fruto 
da dinâmica socioespacial. (...) As relações espaciais estão contidas e revelam 
relações territoriais (p. 48-49).  

 

 A sociedade moderna se objetiva, por excelência, material, cultural e relacionalmente na vivência 

na/da cidade. O espaço urbano é palco da transformação da cultura tradicional em cultura universal 

moderna. Neste cenário, a diversidade local que compõe o tradicional é dissolvida num conjunto universal 

que baliza as possibilidades de existência de acordo com a racionalidade e a moralidade de viver a cidade 

moderna (COSTA, 2011). No entanto, Corrêa (1995) salienta que os espaços das cidades são compostos 

e elaborados por meio das ações e práticas dos diversos atores sociais ao longo do tempo. O espaço 

urbano é desta maneira, simultaneamente fragmentado e articulado em função deste ser produto da 

atuação de agentes sociais com interesses específicos e distintos. Assim, os conflitos e associações entre 

tais agentes sociais promovem a formação de territórios urbanos fortemente demarcados, sendo constante 

a luta pela manutenção do controle territorial (RIBEIRO, 2011). Haesbaert (2002) confirma esta ideia ao 

afirmar que 

A cartografia da metrópole moderna é, portanto, muito mais rica e controversa 
do que nossos genéricos modelos podem supor. Além da grande diferenciação 
do tecido urbano, que cria espaços singulares, e da distribuição desigual dos 
equipamentos e serviços, para além da configuração física, há uma complexa 
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rede de relações entre grupos que traçam laços de identidade com o espaço que 
ocupam, criam formas de apropriações e lutam pela ocupação e garantia dos 
seus territórios (p. 93). 

  

 Caminhando nesta direção podemos constatar que os territórios são produzidos espacio-

temporalmente pelo exercício do poder por determinado grupo ou classe social e por suas respectivas 

territorialidades cotidianas (Saquet, 2007; 2009). Ribeiro e Mattos (2002) tratando do assunto asseveram 

que enquanto a territorialidade é identificada pelas práticas sociais, determinadas por relações de poder, 

através do controle, e pela apropriação simbólica e afetiva de uma área geográfica por indivíduos e 

grupos, o território expressa a manifestação geográfica dessa territorialidade. Outra referência 

fundamental para esta investigação, Sack (1986) sentencia que a territorialidade “está intimamente 

relacionada ao como as pessoas usam a terra, como organizam o espaço e como atribuem significado ao 

lugar” (p. 02). Neste instante, vale salientar, que concordamos com Saquet (2011) quando este aponta que 

as territorialidades (econômicas, políticas e culturais) são 

simultaneamente, resultado, condicionantes e caracterizadoras da 
territorialização e do território num movimento contínuo de desterritorialização e 
reterritorialização: as relações sociais, as apropriações e as demais práticas 
espaço-temporais, ou seja, as territorialidades determinam cada território, 
influenciando, ao mesmo tempo, na sua própria reprodução (com rupturas e 
permanências), a partir do território formado, isto é, são influenciadas pelo 
território em cada relação espaço-tempo (p. 27). 

 

 Diante deste panorama, podemos considerar que o bairro de Vila Isabel constitui-se como território 

portador de uma territorialidade intensa e continuamente (re)construída, onde estão presentes os embates 

da dominação, vinculadas a uma lógica externa e verticalizada, e da apropriação, onde estão presentes 

geossímbolos4 (BONNEMAISON, 2002) engendrados em uma dinâmica interna, própria do lugar. 

Caminhamos nesta trilha, ao concordarmos com Souza (1995) de que a definição de território inclui a 

existência de diversas escalas espaciais e temporais já que estes são construídos e desconstruídos, em 

um sucessivo processo de des-reterritorialização, e podem ser vistos como relações sociais projetadas no 

espaço. A multidimensionalidade e a multiescalaridade do poder, destacadas anteriormente por Raffestin 

(1993), baseiam-se nas relações de poder desiguais que suscitam transformações e resistências dos 

dominados. Saquet (2007) ratifica o exposto ao dizer que onde há relações de poder, em cada território 

substantivado, há condições para a resistência, para a insurreição e movimentação. “Esses pontos de 

resistência estão presentes em toda rede de poder” (p. 98). No bairro em questão, grupos marginalizados 

impõem sua marca identitária através de composições musicais (ROSADAS, 2009) e por meio das 

atividades da escola de samba Unidos de Vila Isabel. 

                                                         
4 De acordo com Rosadas (2006; 2009), os geossímbolos de Vila Isabel relacionados ao samba são as calçadas musicais, a 
sede da agremiação Unidos de Vila Isabel e o monumento em homenagem a Noel Rosa.  
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METODOLOGIA PROPOSTA 

 Com base no arcabouço teório-conceitual, propomos uma metodologia baseada em fontes de 

pesquisa alicerçadas nos trabalhos empíricos e entrevistas com personas ligadas ao projeto de 

resignificação simbólica e identitária do bairro em debate, sobretudo da Escola de Samba Unidos de Vila 

Isabel, principal articuladora da produção cultural local nos dias atuais. O tratamento dado as fontes será 

qualitativo procurando confrontar o discurso dos entrevistados aos questionamentos da pesquisa. Desta 

forma não serão tabulados dados visando uma produção estatístico-quantitativa. 

 Tais personas entrevistadas são, por um lado, diretores e administradores da escola e possíveis 

patrocinadores, com o intuito de identificar as formas de gerenciamento empresarial da agremiação. Por 

outro lado, serão realizadas também entrevistas abertas com os produtores da cultura local, como 

membros da Velha Guarda da Vila, ala dos compositores, moradores e antigos integrantes que 

colaboraram com a escola em sua fase de associação comunitária. Como parte fundamental desta 

averiguação empírica, acompanharemos as festividades na sede/quadra da agremiação ligadas ao 

carnaval ou não para identificar os usos desta forma-conteúdo para a escola, para os 

moradores/frequentadores de Vila Isabel e seu papel na presumível (re)construção da identidade 

isabelina. Iremos também visitar e acompanhar o barracão 4, pertencente à Unidos de Vila Isabel na 

Cidade do Samba para analisar a engrenagem industrial da montagem do carnaval, além de verificar o 

papel dos trabalhadores assalariados no interior desta lógica de produção. Cabe ressaltar neste instante a 

colaboração de Martinho da Vila na realização deste projeto e sua pré-disposição em cooperar nas outras 

fases da investigação científica. 

 No que concerne a ampliação do repertório teórico-conceitual, julgamos fundamentais as aulas e 

cursos ministrados pelo corpo docente deste Programa de Pós-Graduação bem como as contribuições do 

Orientador Acadêmico. Vale lembrar o conhecimento prévio do recorte espaço-temporal desta pesquisa 

sedimentado ao longo da trajetória acadêmica do pesquisador. 

 Seguindo este caminho, acreditamos estar contribuindo para formular alternativas ao pensamento 

dominante, não somente no meio acadêmico, mas principalmente no lugar e nas falas cotidianas. A 

apropriação e o uso insurgente da cidade são afirmados em ações culturais que reforçam a luta pelo 

direito a uma vida urbana renovada. E isto admite aproximar a teoria crítica do urbano da prática social 

coletiva para pensar a vida na cidade. 
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