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RESUMO 

 

 

NASCIMENTO, Clemir Barbosa do. “Abram alas pra História! Da concepção 
do enredo à Sapucaí: os desfiles das escolas de samba como didática 
para o ensino de História em escolas de privação de liberdade”. 2018. 
206f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFHISTORIA) – 

Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, São Gonçalo, 2018. 

 
Este trabalho problematiza os desfiles das escolas de samba, em 

particular os que possuem como enredo temas históricos, como uma 
ferramenta didática para auxiliar os professores de História das escolas do 
sistema prisional. A dissertação apresenta o surgimento das escolas em regime 
de privação de liberdade e a ligação das escolas de samba com a História e 
com a cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, analisa a discussão do conceito de 
patrimônio e suas variações, passando pelas atuais políticas de 
patrimonialização no Brasil e pelos processos de reconhecimento do samba do 
Rio de Janeiro como patrimônio cultural imaterial do Brasil e das escolas de 
samba que desfilam no município do Rio de Janeiro como patrimônio cultural 
imaterial da cidade. Apresenta também um guia prático para professores das 
escolas do sistema prisional que tem como objetivo a execução de um projeto 
pedagógico cuja culminância é a montagem de um desfile de escola de samba, 
através de maquete, e uma exposição do processo criativo do mesmo. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Escolas Prisionais. Patrimônio Cultural 

Imaterial. Samba. Escolas de Samba. Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

NASCIMENTO, Clemir Barbosa do. "Open wards to History! The design of 
the plot to the Sapucaí: the parades of the samba schools as didactics for 
teaching history in schools of deprivation of liberty". 2018. ???f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional PROFHISTORIA). 
Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, São Gonçalo, 2018. 
 

This work discusses the parades of the samba schools, in particular 
those who have such plot historical themes, as a teaching tool to help teachers 
of the history of schools in the prison system. The dissertation presents the 
emergence of schools in conditions of deprivation of liberty and the connection 
of schools of samba with history and with the city of Rio de Janeiro. For both, 
analyzes the discussion of the concept of heritage and its variations, passing by 
the current policies of patrimonialization in Brazil and by the processes of 
recognition of samba in Rio de Janeiro as immaterial cultural patrimony of Brazil 
and of the samba schools parading in the municipality of Rio de Janeiro as 
immaterial cultural patrimony of the city. There is also a practical guide for 
teachers in the schools of the prison system that has as its objective the 
implementation of a pedagogical project whose culmination is the assembly of a 
parade of the samba school, through model, and an exhibition of the creative 
process. 
 
Key words: Teaching of History. Prison schools. Immaterial Cultural Patrimony. 

Samba. The Samba Schools. City of Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

   

 

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.” 

Immanuel Kant 

 

Iniciei esta pesquisa da mesma forma que inicio as minhas aulas: com 

uma reflexão que nos faça pensar sobre a nossa vida e nossa existência 

enquanto seres de passagem, já que a vida é trem bala e somos apenas 

passageiros prestes a partir! 

A História e o carnaval sempre foram duas de minhas paixões. A História 

me fascina pela possibilidade que nos oferece de conhecer diversos assuntos e 

de descobrir que, quanto mais estudamos, mais temos a aprender. O carnaval 

sempre me fascinou em função de sua característica festiva, irreverente e 

porque é durante os seus dias de folia que ocorrem os desfiles das escolas de 

samba, proporcionando a união dessas minhas duas paixões, em função da 

infinidade de enredos históricos que já passaram pela avenida e pelos que 

ainda virão.  

E foi através do carnaval que descobri uma área da educação que até 

então era desconhecida e que hoje tornou-se uma referência em minha prática 

docente: as escolas prisionais e socioeducativas. Durante um ensaio para o 

carnaval de 2016 de uma das alas da minha escola de coração, o G.R.E.S. 

Mocidade Independente de Padre Miguel, a ex-diretora da escola que estou 

atualmente, que pertencia a ala, questionou se alguém conhecia um bom 

professor de História que gostaria de atuar em escolas do sistema prisional, 

pois o seu colégio estava com carência, foi então que uma amiga minha, que 

também pertencia a esta ala, sugeriu o meu nome e, eu sem saber exatamente 

do que se tratava, mas intrigado por este convite e com uma certa dose de 

curiosidade, aceitei o desafiante “convite”. 

Ao ingressar no Colégio Estadual Angenor de Oliveira-Cartola, que pertence 

à Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, situado no Complexo 

Penitenciário de Gericinó em Bangu, achei tudo muito estranho pelo fato de ser 

tudo uma novidade: de entrar pela primeira vez numa penitenciária, de 

trabalhar com alunos com outro perfil do qual estava acostumado, entre outros 
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fatores. Mas, passado o tempo, descobri que se há um espaço privilegiado 

para a educação, no sentido de capacitação para atitudes conscientes e 

responsáveis, de promoção de uma possível mudança de mentalidade, ali era 

o local ideal. 

 Neste tempo em que estou atuando nesta escola, desenvolvemos três 

grandes projetos anuais, denominados pela Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro – SEEDUC/RJ, de Projeto de Leitura Escolar – PLE.  

No primeiro, trabalhamos os “Cem Anos do Samba”; no segundo sugeri 

trabalharmos as festas regionais brasileiras e no terceiro, realizado este ano, 

os 80 anos de Martinho da Vila. 

Durante a realização dos projetos me chamou a atenção como esses 

alunos em situação de privação de liberdade, se empenham nas tarefas que 

lhes são propostas, o que não ocorre com tamanha facilidade durante as aulas 

“tradicionais”. 

O que pude constatar também, é que o objetivo primordial destes alunos 

ao procurar a escola é a possibilidade de remir o tempo de sua pena como 

garante a Lei 7210/1984, Lei de Execuções Penais - LEP, sendo o aprendizado 

um objetivo secundário. Pelas motivações ora apresentadas é que optei por 

desenvolver uma proposta didática que fosse um guia prático para professores, 

onde os mesmos pudessem cumprir o currículo de História proposto para a 

educação básica nestas escolas, o mesmo das demais escolas fora do cárcere,  

e tornar as aulas mais participativas e atrativas, com os alunos se envolvendo 

nas atividades da mesma forma que ocorre no desenvolvimento do PLE. 

A dissertação faz um breve levantamento histórico do surgimento da 

prisão, mostrando que inicialmente era uma maneira de castigar quem 

transgredisse alguma regra, uma forma de preservar os demais cidadãos e 

também objetivava que os transgressores pudessem retornar ao convívio 

social. São apresentados os instrumentos jurídicos que garantem a remição da 

pena através de atividades laborais e da educação, e os aspectos legais de 

cooperação entre as Secretarias de Estado de Educação e de Administração 

Penitenciária que são responsáveis pelo trabalho conjunto entre os servidores 

de ambas. São relatadas as boas práticas do sistema educacional prisional do 

Rio de Janeiro, que foi pioneiro no Brasil, e o histórico da primeira escola em 

âmbito prisional do país. 
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 A pesquisa também demonstra a relação existente entre o samba, os 

desfiles das escolas de samba e a História, analisando que as escolas de 

samba são uma criação genuinamente carioca, por isso tem uma estreita 

ligação com a cidade, e surgem de um universo que engloba diferentes 

referências. As escolas de samba em suas origens optaram por adotar enredos 

que só podiam abordar assuntos nacionais como uma forma de legitimação e 

reconhecimento por parte do Estado, proposta que foi aproveitada pelo então 

presidente Getúlio Vargas que se beneficiou da presença crescente da classe 

média no carnaval para benefício de sua política nacionalista. 

 E por fim, apresenta como produto deste trabalho, uma proposta didática 

baseada na Pedagogia de Projetos para ser utilizado como estratégia de 

ensino de História nas escolas de privação de liberdade, o que não inviabiliza 

sua adaptação para ser utilizado nas escolas extramuros1. 

 Observando os fatos históricos e filosóficos percebo que a ideia de Kant, 

exposta no início, onde o filósofo afirma que somente através da disciplina e da 

moralidade, chegaremos a uma humanidade mais feliz e respeitosa com a 

coletividade, é bem atual, necessitando apenas que alguém as tome na prática 

para realizar uma educação mais centrada nos alunos, preparando-os para 

serem felizes, não somente no lugar onde se encontram, mas como cidadãos 

do mundo e é isto que permeia minha prática docente.  

Espero, desta forma, colaborar com a transformação desses homens 

privados de liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Importante esclarecer que entende-se por escolas extramuros aquelas fora dos muros dos presídios. 
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CAPÍTULO 1: ENSINAR E APRENDER HISTÓRIA EM ESCOLAS DE 

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

1.1 O Nascimento da Prisão 

O surgimento da instituição prisão conforme Lourenço e Onofre (2011, 

p.35)  é anterior à sua sistematização nos códigos penais, pois antecede sua 

prescrição legal e sua positivação nos estatutos jurídicos-penais. 

Surgiu para manter os presos longe da sociedade e proteger os 

cidadãos de suas ações criminosas. Porém, seu principal objetivo deveria ser 

reeducá-los para retornarem ao convívio social, ressocializando-os2, por meio 

de várias estratégias, principalmente, do trabalho e da educação escolar. 

Entre os séculos XVIII e XX ocorre uma transformação dos métodos 

punitivos. O que antes era exercido por meio das práticas de suplício, isto é, o 

castigo que lhes havia sido prescrito como morte, tortura, deportação, venda 

como escravo, pena de galés entre outros, passa a ser praticado pela rígida 

disciplina, com a criação da pena de encarceramento, resultando na pedagogia 

da privação de liberdade. 

O ato de encarcerar os indivíduos que constituem um risco à vida e à 

propriedade dos demais, passa a ser um direito da sociedade. Cria-se uma 

certa racionalidade na aplicação das penas conforme o tipo de crime cometido, 

conferindo ao criminoso um tempo maior ou menor de restrição de liberdade. 

Na prisão, por parte da lógica institucional, há um processo constante 

de lembrança e reafirmação, que o sujeito que a compõe é um preso que está 

privado de sua liberdade por ter cometido um ato infracional, por esse motivo 

deve ser banido temporariamente da sociedade a fim de se “reeducar” e 

“ressocializar” para, posteriormente, retornar ao convívio social. 

Ainda de acordo com Lourenço e Onofre (2011) a instituição prisão é 

menos recente do que se diz quando se quer estabelecer seus surgimentos 

                                                 
2
 Concordo com Vivian Mello quando afirma em sua dissertação que os termos “(re)inserção”, 

“(re)integração” e “ressocialização” devem ser colocados entre aspas(“ ”), e assim o farei, pois não é 
unânime entre os estudiosos do tema que os indivíduos privados de liberdade deixem de compor e 
integrar a sociedade. O indivíduo, antes e durante o processo de cumprimento da pena privativa de 
liberdade, constitui diversas relações sociais e está inserido em diferentes espaços de socialização. Estes 
termos estão vinculados a uma perspectiva funcionalista, que considera o sujeito, que cometeu um 
delito/ato infracional, como alguém que está em disfunção social, necessitando, por esse motivo, ser 
reabilitado e reintegrado socialmente. (MELLO, 2017) 
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nos novos códigos. Ela reestruturou-se e ramificou-se, destacando-se as 

cadeias e as penitenciárias. Seus processos de dominação e punição foram 

efetivados pela história, quando a sociedade privilegiou este tipo de 

encarceramento passando a representar o poder. 

Em conformidade com Lourenço e Onofre (2011), a situação de reclusão 

mostrada desde o século XIX também aconteceu nas fábricas, nas escolas, 

nos hospitais psiquiátricos, nas casas de correção e nas prisões e sua 

finalidade não foi a exclusão, mas disciplinar os indivíduos. Pode-se dizer que 

foi uma combinação do controle moral e social, proveniente da técnica estatal 

francesa do internamento, com procedimentos de controle não estatal inglês. 

Vigilância e controle exercidos por um aparelho, fortemente investido de 

interesses particulares, que utilizava como sanção principal o internamento nas 

prisões ou em outras instituições de reclusão. 

A partir de finais do século XVIII, o modelo prisional voltou-se para a 

humanização das técnicas de punição do corpo, direcionando-as à 

recuperação do detento. 

O duplo fundamento, jurídico e disciplinador, segundo Lourenço e 

Onofre (2011) transformou a prisão na forma mais imediata e mais civilizada de 

todas as penas, cristalizando-a como a forma de encarceramento mais 

utilizada. Embora não tenha sido primeiro uma privação de liberdade, iniciou 

com a legalidade da detenção. 

Esperava-se que a prisão modificasse a conduta do indivíduo, o que 

deveria acontecer a partir de uma motivação interna. Baseando-se nos códigos 

franceses de processo penal de 1808 e penal de 1810, as medidas de 

encarceramento não podiam ser confundidas com a simples privação de 

liberdade, mas teriam que atender um mecanismo diferente. Não poderia ter a 

mesma forma da punição e sua finalidade não deveria ser impor um castigo, 

mas deveria ser diversificado em seus objetivos: 

Ao se tornar punição legal, ela carregou a velha questão 
jurídico-política do direito de punir com todos os problemas, 
todas as agitações que surgiram em torno das tecnologias 
corretivas do indivíduo (FOUCAULT apud LOURENÇO e 
ONOFRE 2011, p.41).  

 
O isolamento tinha a solidão como instrumento positivo de reforma. De 

acordo com Lourenço e Onofre (2011) a mesma era o método utilizado para 
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despertar a reflexão dos atos cometidos, resultando no remorso que realizará 

também uma espécie de autorregulação da pena. O isolamento garante que se 

possa exercer, com o máximo de intensidade, um poder que não será abalado 

por nenhuma outra influência, a solidão é a condição sine qua non da 

submissão total. Segundo Foucault (1997 apud LOURENÇO e ONOFRE, 2011, 

p. 41) “o isolamento assegura o encontro do detento a sós, com o poder que se 

exerce sobre ele”. 

 Segundo Lourenço e Onofre (2011), a intenção do encarceramento era 

garantir com que a lei fosse eficaz e fizesse com que o detento refletisse sobre 

seus atos. Entretanto, era preciso entender que esse fenômeno, que apareceu 

no século XIX, apresentou uma diferença capital em relação ao modo de 

controle inglês e à reclusão francesa do século XVIII. Foi o deslocamento da 

justiça. 

 A construção de uma nova justiça penal, entre 1769 e 1810, época em 

que ela foi redistribuída na Europa e nos Estados Unidos, registrava toda a 

economia do castigo, devido a grandes escândalos para a justiça tradicional. 

Surgiram inúmeros projetos de reformas, uma nova teoria da lei e do crime, 

nova justificação moral ou política do direito de punir. Era o fim das antigas 

ordenanças, supressão dos costumes e nova redação de códigos modernos 

como o da Rússia em 1769 e da França entre 1791 e 1810. 

Na passagem do século XVIII para o XIX, os rituais foram 

gradativamente eliminados, modificando os processos anteriores, tornando-se 

atos meramente administrativos.  

No Brasil do século XX, em conformidade com Lourenço e Onofre  (2011 

p.43) resquício da arte de aprisionar revelou o modelo da prisão e de suas 

formas como uma detenção total. Processos no aumento da pedagogia da 

vigilância e punição reforçaram a ideia de que o aprisionamento detém a 

harmonia da segurança. A prisão sempre esteve engajada numa série de 

mecanismos de acompanhamento que aparentemente devem corrigi-la. 

A justiça, consagrando mecanismos da normalização para a defesa do 

bem e do mal, fez persistirem modos desumanos de punição. Tais processos 

ascenderam nos institutos jurídicos os desdobramentos cíclicos de aumento da 

criminalidade, em função disso: 
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A história do sistema carcerário mundial retratou os mais altos 
índices de violência. No afã de modificar a conduta delituosa, o 
infrator é detido para ser corrigido, recuperado ou eliminado. As 
prisões exibem em seu movimento recorrente o produto desse 
tratamento correcional destruidor. Por que para recuperar e 
corrigir é preciso punir, recompensar ou eliminar? (...) Assim 
chega-se ao tangível paradoxo da prisão e da degradação da 
humanidade do preso, ou de qualquer ser humano. 
(LOURENÇO e ONOFRE, 2011, p.45)  
 

A prisão tal qual a conhecemos hoje, originou-se como grande punição 

do século XIX, numa prática denominada, segundo Foucault (1997 apud 

LOURENÇO e ONOFRE, 2011, p. 36), como lettre-de-cache. 

Os letres-de-cache eram documentos existentes entre 1660 e 
1760 dirigidos a uma pessoa em particular, obrigando-a a fazer 
ou deixar de fazer algo, porém não constituíam leis ou decretos. 
Eram ordens do rei, embora não fosse sua a iniciativa de emiti-
las, pois se ocupava apenas em algns casos , como em matérias 
concernentes ao Estado. Configurava-se, sobretudo, num 
instrumento de punição, resultando na prisão do indivíduo que 
deveria permanecer recluso por tempo indeterminado. Era um 
instrumento através do qual se administrava a moralidade da 
vida social cotidiana, no controle dos grupos e configurando-se 
numa forma com que a própria sociedade, de certa maneira, 
regulamentava e garantia a ordem. (LOURENÇO e ONOFRE, 
2011, p.36)  

 

 O tempo de reclusão raramente era determinado, ficando o preso retido 

até o momento em que se entendesse que a pessoa havia se corrigido: 

Esta ideia de aprisionar para corrigir, de conservar a pessoa 
presa até que se corrija, essa ideia paradoxal, bizarra, sem 
fundamento ou justificação alguma ao nível do comportamento 
humano tem origem precisamente nesta prática (FOUCAULT 
apud LOURENÇO e ONOFRE 1996, p.36). 

 
A transição para a penalidade de detenção, conforme Lourenco e Onofre 

(2011), que era novidade em termos jurídicos ocorreu no final do século XVIII e 

início do XIX. A partir de então, o sistema penal adotou mecanismos coercitivos 

já compostos e aplicados em outros espaços. Sobre o cárcere Foucault (1997 

apud LOURENÇO e ONOFRE, 2011, p. 36-37) afirmou que o surgimento da 

prisão foi marcante na história da justiça penal, uma vez que deflagrou o 

acesso à humanidade, que não se refere a um abrandamento do poder de 

punir, mas sim à adoção do conceito de exata medida da punição. Foi a 

redução do poder arbitrário de punir e o ajustamento da pena ao delito 

praticado. Não era punir menos, porém melhor. 
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O aparecimento da prisão como pena na sociedade moderna tornou-se 

uma pratica punitiva que, embora tenha surgido de modo tão arraigado em 

extensão e profundidade ao funcionamento das práticas prisionais executadas, 

não apagou alguns tipos de pena concebidos pelos reformadores do século 

XVIII. 

Em função disso, consagrou-se a ideia de se ter a pena por excelência, 

não sendo encontrada outras alternativas mais eficazes, nos levando a 

acreditar que é impossível existir uma sociedade sem prisões, tornando, dessa 

forma o sistema carcerário cada vez mais cristalizado. Concordo com Lourenço 

e Onofre (2011) ao afrimarem que todos os problemas encontrados em tais 

sistemas são conhecidos mas não sabemos o que pôr em seu lugar. 

 

  

1.2 O Trabalho e a Educação como Remição da Pena 

A educação escolar, através do saber e do conhecimento, é tida como a 

grande responsável pelas mudanças necessárias na sociedade.  

A educação é um direito de todos, presente em diversos instrumentos 

legais, inclusive na Constituição Federal da República Brasileira de 1988, 

sendo dever do Estado assegurá-la a todos os cidadãos brasileiros: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(Constituição Federal, 1988) 

 

Percebemos então, que a educação como um direito constitucional não 

pode, de maneira alguma, deixar de ser ofertada e que a garantia desse direito 

independe do espaço físico em que os cidadãos estejam e deve ser estedido, 

inclusive, para aqueles que não tiveram acesso à ele sejam quais forem os 

motivos e as circunstâncias, dentre estas a impossibilidade de estudo na idade 

certa por condições sociais que obrigam muitas crianças e adolescentes a 

trabalharem, quando deveriam estudar; ou quando o crime organizado toma o 

lugar da escola, fazendo com que muitos percam a liberdade e o convívio 

social. 

Portanto o direito à educação para os que estão em situação de privação 

de liberdade torna-se ainda mais necessário porque transforma-se num 
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caminho para a realização da liberdade e para que esta seja utilizada em prol 

do bem comum. 

É preciso ter a consciência de que embora estando reclusos, privados 

da liberdade, estas pessoas permanecem com os demais direitos fundamentais 

como à integridade física, psicológica e moral. O acesso ao direito à educação 

deve lhes ser assegurado em respeito às normas que o asseguram.  

 Aos que se encontram em privação de liberdade, os chamados “presos” 

ou apenados, mesmo nessas condições, portanto deve ser garantido o direito à 

educação, conforme a Lei de Execução Penal3 preconiza. Esta Lei aborda a 

questão da assistência ao apenado, que também é um dever do Estado e tem 

por objetivo maior, prevenir o crime e colaborar para que esse indivíduo volte 

ao convívio social, que passa necessariamente pela educação.  

Sua estrutura organizacional é constituída em quatro sessões centrais 

sendo, respectivamente: Capítulo I- “Da Classificação”; Capítulo II- “Da 

Assistência”; Capítulo III- “Do Trabalho”; e Capítulo IV- “Dos Deveres, dos 

Direitos e da Disciplina”.  

O artigo 11° da LEP define que a assistência aos encarcerados são as 

seguintes: material (alimentação, vestuário e instalações higiênicas); à saúde 

(atendimento médico, odontológico e farmacêutico); educacional (instrução 

escolar e formação profissional); jurídica; social (bem-estar social); e religiosa 

(liberdade de credo e cultos religiosos). 

Foucault (1987, p. 297), como já discutido anteriormente, afirma que a 

educação faz parte dos princípios que compõem as técnicas penitenciárias, 

afirmando que os demais princípios são: a correção, a classificação, 

modulação da pena, trabalho, controle técnico da detenção e instituições 

anexas e que a educação do detento é por parte (dever) do poder público, ao 

mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma 

obrigação para com o detento.  

Em âmbito internacional, as regras mínimas para o tratamento de 

apenados aprovadas no 1º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção 

do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizado em 1955 em Genebra, 

estabeleceu garantias especificas à educação nas prisões. 

                                                 
3
 Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP): legislação que rege o sistema prisional 

brasileiro. 
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Na Declaração de Hamburgo, a abordagem do direito à educação de 

pessoas presas avançou, afirmando-se expressamente a “preocupação de 

estimular oportunidades de aprendizagem a todos, em particular os 

marginalizados e excluídos”. O Plano de Ação para o Futuro4, aprovado na V 

CONFITEA (Conferência Internacional de Educação de Adultos), realizada em 

1997 em Hamburgo, garante o reconhecimento do direito de todas as pessoas 

encarceradas à aprendizagem, proporcionando-lhes informações sobre os 

diferentes níveis de ensino e formação, permitindo acesso aos mesmos. 

O documento propõe a elaboração e a implementação de programas de 

educação com a participação dos presos, com a finalidade de responder as 

suas necessidades e aspirações em matéria de aprendizagem e estimula que 

entidades e profissionais que atuem com educação, trabalhem nas prisões, 

possibilitando o acesso dos apenados aos estabelecimentos de ensino e 

fomentando iniciativas para articular os cursos oferecidos fora dela5. 

As Regras de Beijing, adotadas pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas6 (ONU), que são regras mínimas das Nações Unidas para 

a Administração da Justiça de Menores, estabelecem normas acerca dos 

direitos dos adolescentes em conflito com a lei. Elas preveem como um dos 

objetivos primordiais das instituições de tratamento desses menores, ajudá-los 

a assumir papeis socialmente construtivos e produtivos na sociedade, 

oferecendo-lhes uma capacitação adequada que garanta sua “reinserção” 

social, evitando uma situação de desvantagem educacional. 

Em maio de 1990, a ONU através de seu Conselho Econômico e Social, 

aprovou importantes resoluções sobre a educação em prisões7 e sobre a 

educação, capacitação e consciência pública na esfera da prevenção do 

delito8. Dentre as recomendações mais importantes destacam-se: a educação 

em espaços de privação de liberdade se oriente no desenvolvimento de toda a 

pessoa, levando em consideração os seus antecedentes de ordem social, 

                                                 
4
 Conforme as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais, publicado no D.O.U. de 07/05/2010, Seção 1, Pág. 
28.  Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-
curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 acesso em 05/11/2018. 
5
 Declaração de Hamburgo, 1997, tema 8, item 47 

6
 Aprovadas em 29 de novembro de 1985, por meio da Resolução nº 40/33 

7
 Resolução nº 1990/20 

8
 Resolução nº 1990/24 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
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econômica e cultural; todos os reclusos devem gozar de acesso à educação, 

sendo incluídos em programas de alfabetização, educação básica, formação 

profissional, atividades recreativas, religiosas e culturais, educação física e 

desporto, educação social, ensino superior e serviços de biblioteca; a educação 

deve constituir-se como elemento essencial do sistema penitenciário, não 

devendo existir impedimentos para que os apenados participem dos programas 

educacionais oficiais e que devem ser propiciados os recursos necessários à 

equipe e docentes para que internos possam receber a instrução adequada. 

Seguindo esta mesma direção, ainda em 1990, foram aprovadas duas 

importantes resoluções9 que ratificam os princípios básicos para o tratamento 

dos reclusos, ampliando os marcos já estabelecidos, declarando que todos os 

apenados têm direito a participar de atividades culturais e educativas, 

objetivando o desenvolvimento pleno da pessoa humana. 

A LEP, que tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 

decisões criminais, marco legal mais importante na área, explicita em seus 

objetivos a integração social do internado, segundo a qual a natureza 

retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a 

humanização. Objetiva-se, através desta lei, punir e ressocializar o preso, de 

forma humana, diferente de tempos atrás, quando a pena só servia para 

castigar e segurar escravos fugitivos.  Percebe-se assim, que o sentido 

principal da LEP é a “reinserção” social, que compreende a assistência e 

ajuda na obtenção dos meios eficazes de permitir a “ressocialização” em 

condições favoráveis para sua integração. 

A principal finalidade da pena privativa de liberdade deveria ser sempre 

a “ressocialização” do apenado. Ressocializar, neste caso, significa reinserir o 

condenado, para que possa estar apto ao convívio social, ou seja, reeducá-lo 

ou educá-lo de tal maneira que se adapte à sociedade, respeitando as regras 

impostas. 

O trabalho remunerado nos estabelecimentos penais, além de 

favorecer a inúmeros segmentos da sociedade, melhora também o seu 

ambiente no presídio e aumenta a perspectiva de absorção pelo mercado de 

                                                 
9
 Resoluções nº 45/111 e nº 45/122 
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trabalho, através do aprendizado profissional e melhor convívio social e 

familiar. 

No Brasil há alguns sistemas carcerários que já estão introduzindo o 

trabalho como forma de diminuir a pena. O preso trabalha três dias e diminui 

um dia na sua pena, mas em termos percentuais esse número é quase 

insignificante. Conforme o Conselho Nacional de Justiça10, o estado de Minas 

Gerais é o que mais está envolvido em atividades laborais, enquanto cumpre 

pena, cerca de 1/3 de população carcerária está trabalhando. 

Os atos disciplinares praticados no ambiente de trabalho conduzem a 

“ressocialização”, objetivo principal das penas privativas de liberdade, 

promovendo a dignidade humana, mantendo o seu equilíbrio psíquico e físico 

para, ao alcançar a liberdade, o interno possa manter as mesmas condições 

de um trabalhador livre. Eles recebem cerca de um salário mínimo, do qual 

10% são automaticamente poupados, criando um fundo que poderá ser 

usufruído quando saírem da prisão. A remição da pena e a ocupação do 

tempo e da mente podem ser considerados as motivações principais para que 

os internos recorram ao trabalho. 

O Art. 29 da LEP afirma que o produto da remuneração pelo trabalho 

deverá atender à assistência à família, à pequenas despesas pessoais e ao 

ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 

interno. 

Por outro lado, para as empresas, é uma forma de contratar uma mão de 

obra barata, uma vez que os apenados não são empregados no regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que gera uma economia em torno 

de 60% de custos, não pagando benefícios, como férias, 13º salário e Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Conclui-se, portanto, que o trabalho 

aumenta a chance de “ressocialização” do preso, além de ser uma forma de 

prevenir a reincidência do crime cometido. 

O surgimento da Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, alterou os 

artigos 126, 127, 128 e 129 da LEP e passou a considerar também o estudo, e 

não somente o trabalho, como forma de remir parte do tempo de execução da 

                                                 
10

 Relatório de Gestão. Supervisão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/23902dd211995b2bcba8d4c3864c82e2.pdf 
Acesso em 05/11/2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/23902dd211995b2bcba8d4c3864c82e2.pdf
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pena. Esta alteração permitiu aos apenados a possibilidade de atenuarem, por 

direito, um dia da sua pena a cada doze horas de estudo. 

  A LEP determina expressamente que os estabelecimentos devem 

oferecer  a assistência educacional aos internos. Tal assistência é definida nos 

artigos 17 a 21, como a obrigatoriedade do Ensino Fundamental; ensino 

profissional ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico; 

possibilidade de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem 

escolas ou ofereçam cursos especializados e previsão de dotar cada 

estabelecimento com uma biblioteca para uso de todas as categorias de 

reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 

Embora, segundo os especialistas da área, a LEP tenha avançado, no 

que concerne à questão da educação nos espaços de privação de liberdade há 

uma certa restrição às oportunidades educacionais nos presídios, se 

comparada à educação fornecida aos jovens e adultos fora destes espaços. 

Apenas o Ensino Fundamental foi considerado obrigatório, não sendo prevista 

e garantida a possibilidade de acesso ao Ensino Médio ou à Educação 

Superior para aqueles que cumprem pena em regime fechado, o que viola as 

normas constitucionais que postulam como dever do estado a  “progressiva 

universalização do ensino médio gratuito”11 e o “acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um”.12 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional13 embora posterior à 

LEP, não contemplou propriamente dispositivos específicos sobre a educação 

em espaços de privação de liberdade. Essa omissão foi corrigida no Plano 

Nacional de Educação - PNE14. Sua 17ª meta prevê a implantação, em todas 

as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam adolescentes e 

jovens infratores, de programas de educação de jovens e adultos de nível 

fundamental e médio, assim como de formação profissional, contemplando 

para esta clientela as metas relativas ao fornecimento de material didático-

pedagógico pelo Ministério da Educação (MEC) e a oferta de programas de 

educação à distância. Já a meta 26 do PNE em Direitos Humanos determina 

                                                 
11

 Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 208, inciso II 
12

 Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 208, inciso V 
13

 Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 
14

 Instituído pela Lei nº 10172 de 9 de janeiro de 2001 



29 

 

 

 

que os Poderes Públicos deverão apoiar a elaboração e a implementação de 

programas para assegurar a Educação Básica nos sistemas penitenciários. 

Conforme verificado, a oferta de educação aos privados de liberdade 

não é um benefício, como infere o senso comum e pensam a maioria dos 

agentes penitenciários; pelo contrário, é um direito humano subjetivo, previsto 

em legislações internacionais e nacionais. Além do mais, faz parte da proposta 

de política pública de execução penal com o objetivo de possibilitar a 

“reinserção” social do apenado e, principalmente, garantir a sua plena 

cidadania. A prisão, em tese, representa a perda dos direitos civis e políticos, 

suspensão por tempo determinado do direito de ir e vir, de acordo com sua 

vontade, mas não implica, contudo, a suspensão do direito ao respeito, à 

dignidade, à privacidade, à integridade física, psicológica e moral, à saúde, ao 

desenvolvimento pessoal e social, espaço onde se insere, por excelência, a 

prática educacional. 

A educação é um dos meios de promover a integração social e a 

aquisição de conhecimentos, uma maneira que permite aos apenados 

assegurar um futuro melhor quando recuperarem a liberdade. 

Segundo diversos estudiosos do tema, a educação em espaços de 

privação de liberdade pode ter principalmente três objetivos imediatos que 

refletem as distintas opiniões sobre a finalidade do sistema de justiça penal: 

manter os reclusos ocupados de forma proveitosa; melhorar a qualidade de 

vida na prisão; e conseguir um resultado útil, tais como ofícios e conhecimentos 

que perdurem além da prisão e permitam ao apenado o acesso ao emprego ou 

a uma capacitação superior, que, sobretudo, propicie mudanças de valores, 

pautando-se em princípios éticos e morais. Esta educação pode ou não se 

reduzir ao nível da reincidência. Já os demais objetivos fazem parte de um 

objetivo mais amplo do que a “reintegração” social: o desenvolvimento do 

potencial humano. 

Levando em consideração que a educação é um dos únicos processos 

capazes de transformar o potencial das pessoas em competências, 

capacidades e habilidades e, que o ato de educar é uma possibilidade de criar 

espaços para que o educando, situado organicamente no mundo, empreenda a 

construção do seu ser em termos individuais e sociais, o espaço carcerário 

deve ser entendido como um espaço educativo. Desta forma, todos que atuam 
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nestas unidades – gestores, técnicos e agentes – são educadores e devem 

estar orientados nessa condição. Todos os recursos e esforços devem 

convergir, com objetividade e celeridade, para o trabalho educativo. Ou seja, 

todas as unidades deveriam possuir um “Projeto Político Institucional” que 

orientasse as ações, definisse os recursos e viabilizasse uma atuação 

consciente e consistente com o plano individual de trabalho do interno. 

Esse projeto político-institucional deve contemplar a intersetorialidade da 

educação, integrando-a de forma articulada com outras políticas e programas 

de promoção que possam ser destinadas aos privados de liberdade. De outro 

lado, pela natureza socioeconômica e cultural do ambiente, a própria 

organização das ações educativas nos estabelecimentos penais deve seguir 

esse princípio. 

As ações educativas devem exercer uma influência edificante na vida do 

apenado, criando condições para que molde sua identidade, buscando, 

principalmente, compreender-se e aceitar-se como indivíduo social; construir 

seu projeto de vida, definindo e trilhando caminhos para a sua vida em 

sociedade. 

A escola seja para crianças, jovens ou adultos, inclusive nestes 

ambientes, deve ser concebida como um espaço de encontro e socialização ao 

mundo livre em que o saber é apenas um dos elementos para a sua 

constituição. É preciso romper com a concepção de escola, cujo objetivo é 

simplesmente a aquisição de conteúdos, muitas vezes descontextualizados do 

ambiente em que se vive, principalmente do mundo contemporâneo. 

 Na prática, a existência de estabelecimentos de ensino nas 

penitenciárias não é garantia da presença dos internos, porque a escola, que 

teoricamente seria um veículo de mobilidade social, não surte os efeitos 

esperados. Currículos tradicionais, aliados a um quadro de professores que 

aparentemente não estão treinados para o desempenho de suas tarefas, 

jamais provocarão atitudes positivas por parte dos alunos/internos. 

Em artigo de 2006, o pesquisador Marc de Maeyer refletindo sobre a 

existência, na prisão, da perspectiva da educação ao longo da vida, enfatiza: 

[...] a educação na prisão tem uma porção de justificativas 
(explícitas) e preocupações: garantir um mínimo de ocupação 
para os internos (ter certeza de que a segurança e a calma 
estejam garantidas), oferecer mão-de-obra barata para o 
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mercado de trabalho, quebrar o lado ruim da personalidade e 
construir um novo homem e uma nova mulher, apresentando 
atitudes e comportamentos religiosos, oferecer ferramentas 
para a vida externa, reeducar, reduzir a reincidência etc. 
(MAEYER 2006, p.19) 

 

Criticando e refletindo sobre tal indagação, o pesquisador, recuperando 

os preceitos defendidos na Declaração de Hamburgo (1997), principalmente a 

de que “a educação é um direito de todos”, independente de idade, raça, sexo, 

credo ou religião, afirma que educar é promover um direito, não um privilégio; 

que não se resume a um treinamento prático; mas sim é destacar a dimensão 

social, profissional e cultural da cidadania. Defende uma educação global, 

porque, segundo ele:  

“recolhe pedaços dispersos da vida; dá significado ao passado; 
dá ferramenta para se formular um projeto individual ao 
organizar sessões educacionais sobre saúde, direitos e 
deveres, não-violência, auto- respeito, igualdade de gênero” 
(MAEYER 2006, p.35).  
 

Neste sentido, ela não será só formal ou informal, ministrada por 

professores e técnicos da área de educação. Mas sim se constituirá de 

encontros, reuniões, debates, leituras, atitudes etc; bem como será de 

responsabilidade dos agentes penitenciários, dos assistentes sociais, 

psicólogos, médicos e enfermeiros. Através desta afirmação nos faz 

compreender o “espaço de privação de liberdade” como um ambiente 

socioeducador. Neste sentido, todos os profissionais que ali atuam são 

socioeducadores. 

Compreendida em uma concepção macro, segundo Maeyer, devemos 

defender que: 

“a educação na prisão não é apenas ensino, mesmo que 
devamos ter certeza de que a aprendizagem de conhecimentos 
básicos esteja assegurada. (...) a educação deve ser, 
sobretudo desconstrução/reconstrução de ações e 
comportamentos” (MAEYER, 2006, p. 22). 

  

Ressalta destacar que, apesar do aspecto educacional constar na LEP e 

no Código de Processo Penal, estando em sintonia com as medidas 

necessárias para a promoção dos direitos da pessoa humana, na realidade do 

sistema penitenciário esses aspectos não são ainda plenamente aplicados. A 

educação nesse ambiente ocupa um papel secundário. 
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Outro fato também muito esclarecedor é que na própria arquitetura 

prisional, geralmente, não é previsto e não existe espaço para o 

desenvolvimento de atividades educativas nos estabelecimentos penais. 

Enquanto atualmente se discute a necessidade de criação de espaços para a 

realização do trabalho no cárcere; espaços para a educação, artes e esporte 

não são considerados artigos de primeira necessidade, sendo geralmente 

desconsiderados em uma política de execução penal, literalmente colocados 

em segundo plano. Poucas unidades prisionais, na sua concepção, privilegiam 

tais espaços. Atualmente investe-se na criação de unidades industriais, tal qual 

na unidade que atualmente desempenho minha atividade docente, com 

tecnologias muito semelhantes às encontradas em uma realidade fabril 

extramuros. 

  As atividades educacionais realizadas nos espaços de privação de 

liberdade possuem especificidades, primeiro pelo ambiente onde a escola está 

inserida; pela escassez de materiais e recursos; pelas limitações e restrições 

impostas; mas principalmente por que a mesma é vista pela grande parcela da 

sociedade, como afirmado anteriormente, não como um direito humano 

previsto constitucionalmente e sim como um benefício que não deveria existir. 

As Secretarias Estaduais de Educação são as responsáveis pela gestão 

das escolas do sistema prisional. Além de se encarregar da gestão das ações 

desenvolvidas, são também responsáveis pelo espaço físico, pela estrutura 

básica e infraestrutura das escolas, bem como pela segurança dos docentes e 

demais profissionais das escolas. 

Quanto aos convênios firmados entre as Secretarias de Educação e as 

respectivas Secretarias responsáveis pela gestão do sistema penitenciário nos 

estados, em vários, a relação é bastante tênue. Em muitos casos, é 

simplesmente burocrática e tensa, com disputas de espaço e de visibilidade 

político-institucional. Geralmente as Secretarias de Educação têm pouca 

autonomia para realização das suas atividades. 

Os gestores das escolas localizadas nos estabelecimentos penais, 

assim como as Secretarias de Educação as quais estão atreladas, também têm 

pouca autonomia dentro das unidades. Dependem quase que exclusivamente 

do humor dos gestores das unidades penais para realizar as suas atividades, 

comprometendo, muitas vezes, a proposta pedagógica da escola. Geralmente 
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a relação é bastante conflituosa, muitas vezes tensa entre ambos, estando 

quase sempre limitado ao espaço da escola. Ultrapassar qualquer limite é estar 

desrespeitando o campo de atuação do outro. Constantemente são alvos de 

disputa de poder. Caso não possuam uma boa relação com o gestor da 

unidade prisional, as suas atividades se limitam exclusivamente ao espaço da 

escola. 

Dentro de uma unidade prisional, a escola geralmente é considerada 

pelos internos como um “oásis” dentro do sistema penitenciário. Segundo eles, 

é na escola que conseguem se sentir livres e respeitados. Por este e outros 

motivos, os profissionais que atuam nas escolas são muitas vezes criticados 

pelos agentes operadores da execução penal, principalmente pelos agentes 

penitenciários. Geralmente, encaram os docentes como profissionais que 

atuam de forma muito emotiva com os apenados, não levando em 

consideração o grau de periculosidade dos mesmos. 

Em muitos casos, as atividades realizadas pelas escolas são 

desqualificadas e ameaçadas, dependendo quase que cotidianamente de 

consentimentos. Para que um docente consiga executar qualquer atividade fora 

da rotina do dia-a-dia da escola e, principalmente do seu espaço físico, 

depende de prévia autorização e consentimento da gestão da unidade 

prisional. O excesso de zelo pela segurança geralmente impede qualquer 

criatividade docente: passar filmes, convidar palestrantes, desenvolver 

pesquisas e atividades coletivas são atividades quase impossíveis. 

Por outro lado, poucos são os profissionais atuantes nestas escolas que 

compreendem e respeitam a rotina de segurança das unidades prisionais, que 

conseguem enxergar o tênue equilíbrio emocional vivenciado cotidianamente 

dentro destas unidades. Muitos chegam a desqualificar a rotina de segurança 

e, enfaticamente, a denunciam como excessiva. Geralmente a relação entre os 

profissionais da escola e os da gestão prisional, principalmente da área de 

segurança, é bastante comprometida e tensa. 

Alguns docentes compreendem melhor o cotidiano e os procedimentos 

de segurança, muitas vezes criticados, por já terem vivenciado algum fato 

intramuros. Reconhecem que trabalham um ambiente de periculosidade. É 

fundamental que se compreenda o cárcere não de forma utópica, como um 

“espaço poético”, mas sim um espaço social de extrema tensão, de conflitos 
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sociais. Outros denunciam que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar 

momentos de troca de experiências com os outros profissionais do sistema 

penitenciário, que não tiveram um momento formativo antes de atuarem nestes 

espaços e por isso não se sentem capacitados para atuarem também como 

profissionais do cárcere, como agentes operadores da execução penal que 

são. 

Somente alguns Estados realizam um processo de ambientação dos 

profissionais para atuarem no sistema penitenciário, e não é o caso do Rio de 

Janeiro. A grande maioria destes docentes, dependendo do estado da 

federação, é composta por profissionais contratados, justificando a rotatividade 

constante de profissionais nas escolas, bem como a não consolidação de uma 

proposta político-pedagógica. Muitos nem mesmo possuem experiência com o 

trabalho docente com jovens e adultos. Saíram das universidades para atuar 

em escolas regulares extramuros, sem nem mesmo terem vivenciado qualquer 

iniciativa ou experiência com a Pedagogia Social15. São raros os casos, diria 

raríssimo, das universidades que investem em uma matriz curricular que 

estimule e possibilite o discente visualizar alternativas no campo profissional da 

educação além dos postos cotidianamente dispostos no mercado de trabalho, 

como por exemplo, o trabalho em ONGs e Instituições Públicas que atuam na 

área social. 

Tais carências comprovam a necessidade imediata da reformulação dos 

currículos dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, introduzindo temas 

diversos das ciências sociais e políticas sociais, bem como da Pedagogia 

Social e, que as universidades incentivem e invistam em projetos de extensão 

e pesquisas que possibilitem a maior compreensão destes espaços ainda tão 

invisíveis na nossa sociedade. Um outro elemento também muito presente na 

realidade das políticas educacionais do sistema penitenciário brasileiro, é que 

poucos são os profissionais que atuam nas escolas, e não somente os 

docentes, que participaram de formação continuada nos últimos anos. 

                                                 
15

A Pedagogia Social é uma corrente da Pedagogia que se institui no Brasil à luz de experiências 
internacionais, principalmente da Europa, que visa a constituição de conhecimentos para lidar com 
experiências pedagógicas diferenciadas, tais como para população privada de liberdade, população de 
rua, portadores de necessidades especiais etc. A referida experiência vem se consolidando no meio 
acadêmico através de pesquisas e publicações de alguns professores da Faculdade de Educação da USP. 
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Por este motivo, ainda reproduzem práticas e utilizam materiais hoje 

considerados ultrapassados. Outro problema destas escolas é encontrarmos 

material produzido para crianças e não para jovens e adultos; bibliotecas com 

livros infantis e didáticos com conteúdo e metodologias também ultrapassados. 

Poucos são os Estados que oferecem algum incentivo, principalmente 

de ordem financeira, para os profissionais da área de educação atuarem no 

cárcere. Alguns Estados chegam a oferecer um percentual de gratificação que 

pode ultrapassar a 100% do salário bruto. O Estado do Rio de Janeiro oferece 

uma gratificação. Por outro lado, outros Estados que pagam um adicional de 

periculosidade para qualquer servidor que atua dentro do cárcere, desconhece 

e nega inadvertidamente ao profissional da educação que atua no sistema 

penitenciário tal gratificação.  

Muitos docentes que atuam no cárcere, geralmente vão por interesses 

particulares diversos, tais como a possibilidade de trabalhar em horário diurno 

e da proximidade da escola com sua residência. Poucos são os profissionais 

que decidem atuar nestas unidades escolares por interesse específico de 

trabalhar nas escolas inseridas nesta realidade. 

Geralmente por serem escolas regulares do período diurno, não são 

distinguidas como escolas para jovens e adultos e não fazem parte da política 

de Educação de Jovens e Adultos do Estado. E como tal, são acompanhadas e 

avaliadas, comprometendo o envio de material, recursos e a capacitação dos 

seus docentes e técnicos. Por outro lado, poucas são as experiências de 

educação de jovens e adultos fora do sistema penitenciário que funcionam em 

período diurno. 

Quanto à infraestrutura, são geralmente espaços improvisados e 

precários, sem qualquer organização especial. Não há muitas exceções. 

As ações de educação são realizadas indiscriminadamente, sem levar 

em consideração as características do público-alvo, do regime de atendimento 

da unidade (provisório, fechado, semiaberto e aberto), bem como das 

características do espaço físico de cada unidade. Poucas são as escolas que 

possuem e atuam a partir de um Projeto Político-Pedagógico, poucas são as 

escolas que estão inseridas dentro de uma Proposta Político-Institucional de 

execução penal de uma Unidade. 
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São poucas as experiências estaduais que organizam suas ações de 

educação pautadas em uma proposta política e administrativa. Em sua maioria,  

são experiências isoladas, realizadas sem uma diretriz estadual. Cada escola 

desenvolve uma política particular, a critério simplesmente da sua gestão. Não 

possuem uma matriz curricular diferenciada que atenda a referida realidade, 

assim como também não possuem material adequado. 

Por não existir um material didático adequado produzido pelo poder 

público estadual, que é o responsável por estas escolas, o mesmo é 

constituído por materiais improvisados e adaptados àquela realidade. Outro 

problema é que a maior parte das escolas não consegue oferecer material para 

todos os alunos em função da rotatividade da população carcerária que há nas 

turmas devido as alterações em seus regimes penais, passando por exemplo, 

de aberto para semiaberto. 

Em virtude da ausência de atividades no cárcere que contemplem a 

todos, é comum nas experiências educacionais, muitos internos que 

concluíram a Educação Básica retornarem aos bancos escolares destas 

escolas com o objetivo de prosseguir seus estudos, justificando, em 

determinadas situações, a necessidade de relembrar os conteúdos estudados 

fora do cárcere. Por isso, justifica-se a viabilização de cursos de Educação 

Superior dentro do cárcere, realidade existente na Argentina e alguns países 

da Europa. É muito comum os internos que já concluíram o Ensino Médio 

realizarem o vestibular para as universidades públicas do Estado, serem 

aprovados e não conseguirem se matricular e frequentar o curso desejado. 

Entre as diversas justificativas, destaca-se a morosidade da Vara de 

Execuções Penais (VEP) em analisar os processos de alguns internos que já 

se encontram nos regimes semiaberto e aberto e teriam o direito de sair para 

estudar normalmente; no caso dos internos em regime fechado, de autorização 

judicial e de infraestrutura (segurança e transporte) para atender a locomoção 

dos mesmos até as respectivas universidades. Tal situação cria nos apenados 

uma sensação de falta de perspectiva, principalmente intensificando o 

descrédito no sistema penitenciário e consequentemente nas atividades 

educacionais oferecidas, que os ilude, não efetivando a proposta iniciada. 

Torna-se importante ressaltar que, embora a experiência com a 

educação em espaços de privação de liberdade no país exista há alguns anos, 
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avançando principalmente no campo legal, com uma legislação à luz dos 

tratados internacionais no campo dos direitos humanos que a fundamenta 

como direito subjetivo fundamental, ainda não se consolidou com uma política 

para a execução penal. São contextualizadas como experiências isoladas não 

alinhadas a uma proposta político-pedagógica nacional de execução penal. 

Ainda se organizam como projetos de governos e não como política de Estado. 

Em 2013, com a publicação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica, o país passou a contar com uma diretriz nacional 

para a política de educação em espaço de privação de liberdade. São estas 

diretrizes que estabelecem a base nacional comum, responsável por orientar a 

organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras, inclusive as unidades 

escolares presentes no cárcere. 

A necessidade da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

surgiu da constatação de que as várias modificações, como o Ensino 

Fundamental de nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro 

aos 17 anos de idade, deixaram as anteriores defasadas. Estas mudanças 

ampliaram consideravelmente os direitos à educação das crianças e 

adolescente e também de todos aqueles que não tiveram oportunidade de 

estudar quando estavam nessa fase da vida. 

É por isto que, além das Diretrizes Gerais para Educação Básica, 

também integram a obra, as diretrizes e respectivas resoluções para a 

Educação no Campo, para a Educação Indígena, para a Quilombola, para a 

Educação Especial, para Jovens e Adultos em Situação de Privação de 

Liberdade nos estabelecimentos penais e para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio16. Além disso, estão presentes as diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, para a Educação Ambiental, 

para a Educação em Direitos Humanos e para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Neste contexto, não adianta simplesmente replicar o modelo de escola 

existente extramuros, atualmente criticado, para o sistema penitenciário, sem 

                                                 
16

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-
curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 acesso em 05/11/2018. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
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levar em consideração todos os elementos que identificam e caracterizam a 

privação de liberdade. É necessário que as escolas nos estabelecimentos 

prisionais compreendam as reais necessidades do sujeito privado de liberdade 

e estejam voltadas para a garantia de direitos e de valorização, de fato, para o 

seu objetivo primordial que é a “reinserção” social. 

Não podemos deixar de destacar também a necessidade de se 

compreender que esta escola está em um contexto da execução penal; onde, 

em detrimento de uma política de “reinserção” social, valoriza-se uma política 

de coerção e custódia; onde em detrimento da garantia dos direitos humanos, 

valoriza-se, a qualquer custo, a segurança. 

Diante das particularidades, dificuldades e problemas expostos nas 

escolas do sistema prisional, a possibilidade que propostas pedagógicas 

diferentes das apresentadas nas escolas extramuros, que também sofrem 

críticas, alcancem seus objetivos é muito maior. 

Como afirma o artigo 3º, parágrafo VIII das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos 

penais será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço 

e rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade 

prevista no art. 23 da LDB. 

Segundo essas mesmas Diretrizes:  

Antes, a prisão baseava-se mais na ideia de castigo do que de 
correção ou recuperação e no século XVIII ela vai se 
transformando no que é hoje. Compreendendo a educação 
como um dos únicos processos capazes de transformar o 
potencial das pessoas em competências, capacidades e 
habilidades e o educar como ato de criar espaços para que o 
educando, situado organicamente no mundo, empreenda a 
construção do seu ser em termos individuais e sociais, o 
espaço carcerário deve ser entendido como um espaço 
educativo, ambiente socioeducativo.  
É preciso romper com a concepção tradicional e reducionista 
de escola, cujo objetivo central está na aquisição de conteúdos 
pragmáticos e muitas vezes descontextualizados do ambiente 
em que se vive, principalmente do mundo moderno. (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394 de 1996) 

 

Conforme Lemgruber (1999) citado por Lourenço e Onofre (2011, p. 

212), “a existência de ações educacionais também não é garantia da presença 

dos internos, porque “a escola, que teoricamente seria um veículo de 
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mobilidade social, não surte os efeitos esperados. Currículos tradicionais, 

aliados a um quadro de professores que aparentemente não estão treinados 

para o desempenho de suas tarefas, jamais provocarão atitudes positivas por 

parte dos internos” 

 

1.3 A Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira e o Colégio Estadual 

Angenor de Oliveira-Cartola: aspectos legais de cooperação no âmbito do 

estado do Rio de Janeiro 

 

1.3.1 Breve histórico do sistema penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro e a criação da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira 

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) que é uma das 

secretarias do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é o órgão responsável 

por operacionalizar as determinações das Varas Criminais (VC) e da Vara de 

Execução Penal (VEP), quanto à custódia e tratamento dos sujeitos 

condenados à reclusão. 

A SEAP foi criada através do Decreto nº 32.621, de 1º de janeiro de 

2003, com o objetivo de dar um tratamento individualizado e específico ao 

Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. A partir de então, é o órgão 

responsável pelo sistema penitenciário e carcerário no estado do Rio de 

Janeiro. Para o comando da pasta, foi nomeado pelo Governador Luiz 

Fernando de Souza Pezão, em 20 de março de 2015, o coronel da Polícia 

Militar, Erir Ribeiro Costa Filho. Atualmente, mesmo após a intervenção federal 

na segurança e nos presídios do Rio decretada em 16 de fevereiro deste ano, 

ocupa o cargo o delegado David Anthony Gonçalves Alves.  

 A SEAP possui em sua estrutura quatro Subsecretarias Adjuntas: 

Gestão Operacional, Infraestrutura, Administração e Gestão Estratégica e 

Tratamento Penitenciário, além de uma Subsecretaria Geral de Administração 

Penitenciária. Tem ainda três Coordenações de Unidades Prisionais: Gericinó, 

Grande Rio e Grande Niterói e Norte/Noroeste. O objetivo da secretaria é dar 

assistência mais personalizada as direções dos presídios. Os órgãos que 

compõem a SEAP são a Fundação Santa Cabrini (FSC), o Conselho 

Penitenciário (CONPE) e o Fundo Especial Penitenciário (FUESP). A 

Secretaria possui uma Ouvidoria e Corregedoria próprias.  
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O Complexo Penitenciário de Gericinó, antigo Complexo Penitenciário 

de Bangu, está situado no bairro de Gericinó, na Zona Oeste da cidade do Rio 

de Janeiro, ao longo da Estrada General Emílio Maurell Filho. O complexo é 

composto por 25 unidades prisionais, incluindo hospitais, institutos e 

penitenciárias. É administrado pela SEAP por meio da Coordenação de 

Unidades Prisionais de Gericinó. 

O complexo penitenciário foi criado em 1987, quando o então 

governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, decidiu criar no local, que era 

parte do bairro de Bangu à época, o presídio de segurança máxima Bangu I. 

Hoje, o complexo situa-se no bairro de Gericinó17.  

Compõem o Complexo Penitenciário de Gericinó as seguintes unidades: 

•Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1) 

•Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu 2) 

•Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A) 

•Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3B) 

•Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4) 

•Presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu 5) 

•Penitenciária Lemos Brito (Bangu 6) 

•Presídio Nelson Hungria (Bangu 7; feminino) 

•Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8; masculino) 

•Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza (Bangu 8; feminino) 

•Penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9) 

•Cadeia Pública José Antônio da Costa Barros 

•Penitenciária Moniz Sodré 

•Instituto Penal Vicente Piragibe 

•Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho 

•Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho 

•Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha 

•Cadeia Pública Jorge Santana 

•Cadeia Pública Pedro Melo da Silva 

•Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro 

•Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros 

                                                 
17

 O bairro de Gericinó foi desmembrado de Bangu por meio da Lei Nº 3.852, de 23 de novembro de 
2004. 
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•Sanatório Penal 

•Penitenciária Talavera Bruce (feminino) 

•Unidade Materno Infantil Madre Tereza de Calcutá 

E a Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira (SEAP/EB), que é 

uma unidade corporativa de natureza pública, onde está situado o Colégio 

Angenor de Oliveira-Cartola, no qual atuo como docente, e é coordenado pela 

Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas 

(DIESP) que é vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) do 

Estado do Rio de Janeiro.  

A SEAP/EB foi criada em setembro de 1957, como anexo da 

Penitenciária Lemos Brito, de regime semiaberto, funcionando como complexo 

agroindustrial. Neste processo histórico, em novembro de 1963, desvinculou-se 

da Penitenciária Lemos Brito, passando a constituir o Instituto de Trabalho, 

Reeducação e Ensino Profissionalizante até março de 1996, quando passou a 

denominar-se Penitenciária Esmeraldino Bandeira, com capacidade de vagas 

para 992 pessoas de sexo masculino. 

Em 2005 a Penitenciária Esmeraldino Bandeira passou a denominar-se 

Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira18 sendo uma unidade de 

segurança mínima, de regime fechado e destinada para o gênero masculino 

com capacidade de 992 vagas, mas que está superlotada, como a maioria das 

unidades prisionais brasileiras, e destinada para condenação de até 15 anos a 

cumprir. 

Possui a denominação “industrial” porque possui inúmeras oficinas de 

trabalho, tais como a de fabricação de tijolos ecológicos, de embalagens de 

alumínio (marmita), de pães (que abastecem todo o complexo penitenciário e 

também são comercializados externamente), além de outras atividades. 

A presença de condenados mais frequentes são os que cometeram 

delitos referentes ao art. 33° (tráfico de entorpecentes) e 157° (roubo) do 

Código Penal Brasileiro19, respectivamente, segundo dados do Ministério da 

Justiça pertencente ao último relatório realizado pelo Departamento 

                                                 
18

 Através do decreto n° 38.073 de 2005 
19

 O atual Código Penal vigente no Brasil é o terceiro e foi criado em 1940, no governo de Getúlio Vargas, 
no período de Estado-Novo, através do decreto-lei n° 2.848, porém só passou a vigorar no ano de 1942. 
Os anteriores foram publicados nos anos de 1830 e 1890, respectivamente. 
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Penitenciário Nacional (DEPEN), datado em junho/2014, referente ao 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN). 

Sobre a população carcerária, que consequentemente forma o nosso 

corpo discente, é prioritariamente oriunda da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, incluindo assim outros municípios do Estado, outros Estados e alguns 

estrangeiros. Cabe salientar que, segundo o INFOPEN, o Rio de Janeiro é o 

quarto Estado da Federação com maior população prisional, ficando atrás 

apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

A unidade possui uma extensa área aberta, onde estão construídos 

alguns prédios, sendo dois administrativos; o Colégio Estadual Angenor de 

Oliveira-Cartola; um ambulatório médico; dois templos religiosos, um de credo 

católico e outro protestante; quatro galpões destinados às atividades 

laborativas industriais; uma cantina; uma área com trinta e oito quartos 

individuais destinados à concretização da visita íntima, chamada de parlatório; 

dois pavilhões (A e B), composto por oito celas, cada uma possuindo oitenta 

comarcas (superfície de cimento equivalente a uma cama); um refeitório; uma 

quadra de esporte e uma cozinha industrial, localizada entre os pavilhões. 

Logo que os sujeitos se inserem no sistema penitenciário são rotulados 

e estigmatizados como presos ou ex presos por toda sua vida. Dentro do 

cárcere ou após o período de reclusão, depois do cumprimento da pena, o 

Estado e a sociedade civil não disponibilizam oportunidades destes indivíduos 

se “(re)inserirem” no convívio social. Durante o dia presenciamos diversas 

situações de humilhação e preconceito, o que não ocorre na unidade escolar, 

pois a cultura que existe dentro da escola é que ali estes indivíduos são alunos 

e, portanto, são tratados como tais, mesmo estando sujeitos ao cumprimento 

das normas institucionais. 

 

1.3.2 Breve histórico da educação prisional no Estado do Rio de Janeiro 

e a criação do Colégio Estadual Angenor de Oliveira-Cartola 

Em 1967 o Estado dá os primeiros passos na oferta de Educação em 

espaços de privação de privação de liberdade, o que o torna pioneiro neste 

aspecto. Havia neste período, 06 Classes de Cooperação (CC) que 

ministravam aulas nas Unidades Prisionais, sob a administração da Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Nesta época, essas CCs tinham o 



43 

 

 

 

nome das Unidades Prisionais, ofereciam da Alfabetização à 4ª série 

(atualmente do 1º ao 5º ano) e funcionavam com Diretores e professores da 

Rede Estadual de Ensino. 

A partir de 1975, todas as CCs passaram a ser EEES (Escola Estadual 

de Ensino Supletivo), podendo oferecer, também, a partir desta data, da 5ª 

séria à 8ª serie (atualmente do 6º ao 9º ano) mas ainda mantinham os nomes 

das Penitenciárias20. 

Em 1993, buscando descaracterizar as declarações de escolaridade do 

aluno, todas as Escolas que existiam dentro do Sistema Prisional, tiveram seus 

nomes alterados, após escolha de um patrono21. 

A partir de 2003 desta data, três E.E.E.S. passaram a Colégio Estadual, 

com autorização para oferecer o Ensino Médio. 

Em 2007 as Unidades Escolares Prisionais foram desvinculadas da área 

de abrangência das Coordenadorias Regionais22, passando a ser 

acompanhadas e administradas por uma Assessoria ligada diretamente ao 

Gabinete do Secretário de Estado de Educação. A partir de fevereiro de 2008 

esta Assessoria tornou-se uma Coordenadoria Especial23. 

Em 2011 esta Coordenadoria, após reestruturação da SEEDUC, passou 

a ser uma Diretoria Pedagógico-Administrativa denominando-se Diretoria 

Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP)24
, sendo 

a responsável pelas ações das escolas em espaços de privação de liberdade, 

em parceria com a SEAP e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(DEGASE). 

A principal função da DIESP é definir metas, diretrizes e dinâmicas no 

desenvolvimento da educação, através de programas e projetos que 

estabeleçam uma política pedagógico-administrativa que atenda as 

especificidades das Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas, zelando 

pelo cumprimento da legislação em vigor, em consonância com a política 

educacional promovida pela SEEDUC. 

                                                 
20

 Como exemplo podemos citar a Classe de Cooperação da Penitenciária Lemos Brito que passou a 
denominar-se E.E.E.S. Lemos Brito. 
21

 A E.E.E.S. Lemos Brito passou a denominar-se E.E.E.S. Mário Quintana. 
22

 Através da Resolução SEEDUC nº 3528/2007, datada de 21 de maio de 2007 e da Resolução SEEDUC 
nº 3539 de 26 de junho de 2007. 
23

 Sendo criada oficialmente no D.O. de 12/06/2008, através do Decreto 41.348 de 11/06/2008. 
24

 Através do Decreto Nº 42.838 de 04/02/2011, publicada no D.O. de 07/02/2011. 
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Atualmente, a Profa. Fernanda dos Reis Lopes, oriunda do Colégio 

Estadual Angenor de Oliveira-Cartola, uma das unidades escolares do 

Complexo Penitenciário de Gericinó, portanto profunda conhecedora da 

realidade dessas escolas, é a responsável pelas 26 unidades escolares que 

compõem a DIESP, sendo 19 Colégios em Unidades Prisionais, 07 em 

Unidades Socioeducativas e ainda 02 anexos. 

Colégios  e suas respectivas Unidades Prisionais: 

C. E. Anacleto de Medeiros  (Presídio Evaristo de Moraes) 

C. E. Angenor de Oliveira-Cartola  (Penitenciária Ind. Esmeraldino.Bandeira) 

C. E. E. e J. Graciliano Ramos   (Inst. Penal Plácido de Sá Carvalho) 

C. E. Evandro João da Silva   (Penitenciária Dr. Serrano Neves) 

C. E. Henrique de S. Filho  (Henfil) (Penitenciária Vicente Piragibe) 

C. E. José Lewgoy (Penitenciária Moniz Sodré)                          

C. E. Mario Quintana  (Penitenciária Lemos Brito) 

C. E.  Padre Bruno Trombetta (Presídio Elizabeth Sá Rego) 

C. E. Profª Alda Lins Freire  (Penitenciária Alfredo Tranjan) 

C. E. Profª Sônia Mª M. Soares  (Penitenciária Jonas L. de Carvalho) 

C. E. Prof. Carlos da Costa  (Penitenciária Gabriel F. Castilho) 

C. E. Prof. Carlos da Costa  ANEXO  (Penitenciária Bandeira Stampa) 

C. E. Marinheiro João Candido  (Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro) 

C. E. Roberto Burle Marx (Penitenciária Talavera Bruce) 

C. E. Rubem Braga (Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho) 

C. E. 1º Ten. PM Hailton dos Santos  (Presídio Nelson Hungria) 

C.E. Carlos Pereira Guimarães Filho (Penitenciária João Carlos da Silva) 

C.E. Carlos Pereira Guimarães Filho ANEXO (Penit. Milton Dias Moreira - 

Japeri) 

C.E. Maria Montessori  (Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza) 

C.E. Theodoro Sampaio (Carlos Tinoco da Fonseca) 

C.E. Mario Lago (Cadeia Pública Pedro Melo da Silva) 

 

Colégios  e suas respectivas Unidades Socioeducativas: 

C.E. Candeia (Escola Joao Luiz Alves/Ilha do Governador) 

C.E. Gildo Cândido da Silva (Educandário Santo Expedito/Bangu) 
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C.E. Rui Barbosa (Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique 

Alves/ Campos dos Goytacazes) 

CE Irmã Terezinha (Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara 

Ustara/Volta Redonda) 

C.E. Jornalista Barbosa Lima  Sobrinho (Centro de Atendimento Intensivo 

Belford Roxo/Belford Roxo)   

C.E. Luiza Mahin (Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes 

da Costa/Ilha do Governador) 

C.E.Padre Carlos Leôncio da Silva (Centro de Socioeducação Dom Bosco/ Ilha 

do Governador 

 

 O C.E. Cartola, como é conhecido, pertence à Penitenciária Industrial 

Esmeraldino Bandeira, estando sob a coordenação da DIESP, e foi criado em 

21 de abril de 1969 pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Foi a primeira escola instalada no sistema penitenciário no Brasil; 

inaugurada a princípio com o nome Escola Estadual de Ensino Supletivo Ary 

Franco, denominação dada por estar dentro da penitenciária com o mesmo 

nome.  

Em 18 de junho de 2010 foi inaugurado o novo prédio da escola 

construída com tijolos ecológicos fabricados na própria penitenciária. A 

inauguração do novo prédio era algo há muito esperado por todo o corpo 

docente que almejava um ambiente mais propício e confortável para si e para 

alunos e funcionários. 
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Colégio Estadual Angenor de Oliveira-Cartola. 

Fonte:http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/projetossocioeducacionaisseap/escolase

munidadespenais.html Acesso em agosto de 2018. 

 

O colégio funciona em dois turnos, sendo o primeiro turno de 9h às 12h 

e o segundo turno de 13h às 16h, no qual são atendidas seis turmas no turno 

da manhã e seis turmas no turno da tarde. No ano de 2015 o colégio passou a 

atender seus alunos no regime semestral da Educação para Jovens e Adultos 

(EJA). 

A equipe escolar é formada por 01 Diretora Geral, 01 Diretora Adjunta, 

01 Secretária Escolar, 01 Auxiliar de Secretaria, 01 Agente de Leitura, 01 

Professora Articuladora e 19 Professores Regentes: 03 Docentes II, que são 

professores com formação de nível médio e 16 Docentes I, que são 

professores com formação de nível superior na área que lecionam. 

A escola possui 05 salas de aula climatizadas, um auditório com TV e 

DVD, um laboratório de informática que funciona também como biblioteca e 

sala de leitura, possui ainda 01 banheiro para alunos, 01 banheiro para 

funcionários, 01 pequeno pátio interno onde foi improvisada uma pequena sala 

que funciona como almoxarifado, 01 sala de direção, 01 sala de professores 

com 01 banheiro. O auditório é também usado como sala de aula. A escola 

recebe recursos oriundos do Governo Federal destinada exclusivamente a 

merenda escolar denominado Programa Nacional de Alimentação 

http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/projetossocioeducacionaisseap/escolasemunidadespenais.html
http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/projetossocioeducacionaisseap/escolasemunidadespenais.html
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Escolar (PNAE) e da Secretaria de Estado de Educação destinados também a 

merenda escolar e a manutenção/infraestrutura da escola. 

Os projetos pedagógicos são elaborados e desenvolvidos a partir de 

problemas e/ou desafios da escola e da sociedade e, espera-se que nesse 

processo, os estudantes sejam capazes de mobilizar as informações e 

conhecimentos construídos, encontrando respostas criativas e cooperativas a 

esse desafio ou problema. 

As competências envolvem e integram o conhecimento estabelecido nos 

conteúdos curriculares e a transversalidade se realiza na prática. A 

aprendizagem desses conhecimentos se faz de forma significativa e é 

processada, partindo da realidade e para ela retornando, estabelecendo novos 

conceitos e experiências. 

Um desses projetos realizados é o Projeto de Leitura Escolar (PLE) 

cujas atividades acompanham as Orientações Metodológicas sugeridas pela 

SEEDUC, com 02 atividades de Culminância, uma em cada semestre letivo, e 

no mínimo 04 ações de incentivo à leitura por semestre.  

Um outro projeto denominado Projeto Étnico Racial, é desenvolvido com 

o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre as diferenças étnicas e 

culturais, refletindo sobre a importância de aceitar, valorizar e respeitar as 

diferenças, além de cumprir a Lei 10.639/2003 e a Lei 11.345/2008, que altera 

a Lei 9394/96, onde inclui no Currículo Oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática histórica da Cultura Afro-Brasileira e da Cultura 

Indígena. 

O ano de 2017 começou com um número ainda alarmante de casos de 

dengue em todo o país e junto a ela casos de Zika Vírus e Chikungunya que 

são doenças febris agudas transmitidas pela picada do mesmo inseto 

(mosquito Aedes Aegypti). Sendo assim a necessidade de esclarecimento à 

população escolar é de suma importância para conscientização e extermínio de 

mais essas doenças no Brasil.  

Acredito que seja necessária mudança de hábitos e a melhor maneira de 

conseguirmos alcançar os objetivos é através da educação, envolvendo toda a 

comunidade escolar. 

É consenso entre a Equipe Pedagógica da Unidade Escolar a 

importância de se trabalhar junto à comunidade escolar esse assunto, 
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esclarecendo sobre o vetor e as doenças que vem causando muitas mortes. 

Contribuindo para a preservação da saúde e incentivar atitudes de prevenção e 

também prevenção a proliferação do mosquito e como consequência outras 

doenças. Por esse motivo, foi desenvolvido o projeto “Dengue, Zica Vírus e 

Chikungunya – Vamos acabar com isso?” 

 A escola está inscrita também no projeto “Matemática 360°” da 

SEEDUC, que visa mostrar a Matemática no dia-a-dia e no cotidiano, onde os 

professores da disciplina trabalham a Matemática de forma prática e aplicada à 

situações concretas. 

Sobre o PLE, neste ano letivo, a temática central é “Pluralidade Cultural”, 

intitulado “Na minha escola todo mundo é bamba: todo mundo lê, mesmo quem 

não samba.” E possui os seguintes subtemas, no 1º semestre: “80 Anos 

Devagar .... Devagarinho” e no 2º semestre: “A Vila de Martinho da Vila”. 

Ambos sobre a vida e obra de Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila, por 

ocasião do seu aniversário natalício de 80 anos. 

Uma observação importante é que o tema do PLE deste ano foi sugerido 

para todas as escolas que compõem a SEEDUC, inclusive as escolas 

coordenadas pela DIESP. Isso significa que as escolas no âmbito da DIESP 

deverão seguir as mesmas regras e orientações das escolas extramuros. A 

percepção que eu tive, é que não houve neste caso, e parece que não há, uma 

preocupação por parte da equipe que elabora os projetos, de pensar as 

especificidades e dificuldades que as escolas no âmbito da DIESP podem 

encontrar para realizar os mesmos. 

Como estamos inseridos em um contexto diferenciado de outras escolas 

da rede estadual de educação, temos consciência do nosso papel de agente 

colaborador do processo de “reinserção” do aluno privado de liberdade, 

oferecendo a oportunidade de refletir e alcançar o seu direito pleno de 

cidadania. 

Possuindo a escola um ambiente diferenciado dentro da unidade 

prisional, como anteriormente afirmado, a nossa participação na vida desse 

aluno é determinante, oferecendo-lhe por meio da educação, um horizonte bem 

diferente daquele por ele descortinado até então, com uma nova visão de 

mundo, de possibilidades e perspectivas. 
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O nosso modelo pedagógico, pautado no desenvolvimento pleno do ser 

humano, remete a concepção de educação integral, no sentido de uma 

educação ampla com aspectos sociais, formativos, entre outros. Partindo desse 

ponto, inclui-se o desenvolvimento de competências cognitivas e não 

cognitivas, gerando, desta forma, impacto na vida presente e futura, auxiliando 

o estudante para que possa aprender a aprender. Desenvolvendo-o 

integralmente para que possa repensar o seu projeto de vida, e assim refazer 

escolhas na escola e na vida. 

Nossa proposta pedagógica utiliza-se dos saberes que esse indivíduo 

adulto traz, complementando seu aprendizado, contribuindo, desta forma, para 

a formação plena deste como cidadão atuante na sociedade em que será 

“reinserido”.  

A fim de fortalecer as práticas pedagógicas, seguimos o Currículo 

Mínimo, anexo B desta pesquisa, disponibilizado pela SEEDUC, com as 

diretrizes institucionais sobre os conteúdos, competências e habilidades a 

serem desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem.  

A Matriz Curricular utilizada em nossa Unidade Escolar, proposta pela 

SEEDUC, segue o modelo modular semestral em todos os segmentos. 

Apesar de ter o currículo mínimo como norte para o conteúdo das aulas 

que ministro, as mesmas são baseadas com maior ênfase nos interesses 

demonstrados pelos próprios alunos, pois como também já foi informado, a 

maior motivação dos que buscam o ensino escolar é o beneficio da remição. 

Portanto, para que haja um interesse e uma motivação além da já mencionada, 

opto por trabalhar a partir dos interesses demonstrados pelos mesmos nos 

mais variados assuntos/momentos/acontecimentos no Brasil e no mundo. 

Geralmente tais interesses são despertados pelos acontecimentos que são 

veiculados na mídia.  

Mesmo diante dos obstáculos que encontro em elaborar aulas com 

metodologias e materiais diversificados como filmes e jogos, por conta da 

dificuldade que é entrar nesses espaços com dispositivos como pen drive, por 

exemplo, em função das normas próprias da SEAP, desenvolvo sempre que 

possível, tais atividades, que comprovadamente rendem aulas mais dinâmicas 

e com maior participação. 
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A avaliação em nossa Unidade Escolar é qualitativa, quantitativa e 

contínua, possibilitando ao professor vários instrumentos avaliativos, sendo 

necessário, segundo a Portaria SEEDUC/SUGEN nº 419/2013, no mínimo três 

instrumentos de avaliação. Nesses instrumentos podem ser incluídos as 

avaliações da SEEDUC, como o Sistema de Avaliação do Estado do Rio de 

Janeiro (SAERJ), assim como as avaliações específicas da unidade escolar. 

Partindo do pressuposto que o processo avaliativo é determinante para o 

sucesso de qualquer aprendizagem, a prática pedagógica se caracteriza como 

transformadora e essencialmente pedagógica, pois além de mensurar 

conhecimentos, ela propõe o desenvolvimento de competências avaliativas. 

Nesse aspecto, a avaliação é diagnóstica, tendo como objetivo identificar 

os saberes trazidos pelos alunos e oferecer elementos que subsidiem a 

seleção dos procedimentos pedagógicos a serem adotados; e formativa, com o 

objetivo de identificar as suas necessidades e interesses e observar o 

comportamento individual e coletivo dos alunos. 

Completamente alinhadas com a metodologia estão às avaliações 

formais, sejam elas internas, aplicadas no cotidiano da sala de aula, bem como 

as avaliações externas propostas pela Secretaria de Estado de Educação. 

A avaliação também pode ser um dos mecanismos para detectar 

possíveis falhas no processo de ensino-aprendizagem a fim de melhorar o 

mesmo. Ela acontece segundo as normas da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, o que nos possibilita avaliar o processo de cognição 

dos alunos e a sua capacidade de interagir com o novo. 

Além destas, são realizadas outras avaliações como o Vestibular UERJ, 

o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), a OBMEP (Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Pública) e o ENCCEJA (Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 

Particularmente, optei por elaborar avaliação escrita como uma de 

minhas avaliações, acreditando que desta forma os alunos precisam 

desenvolver o raciocínio e o conhecimento histórico, tendo como fonte de 

consulta o caderno e o livro, o que os motiva a não faltarem as aulas, por não 

terem autorização de sair com o material da escola. 

O colégio conta hoje com 223 alunos matriculados, dentro de uma 

população carcerária de aproximadamente 1.560 apenados nesta unidade. 
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O corpo discente é composto por adultos do sexo masculino, de idades 

variadas, mas acima dos 18 anos, vindos de distintas comunidades do 

Município do Rio de Janeiro, de Municípios do Interior do Estado do Rio de 

Janeiro, de outros Estados e alguns estrangeiros, conforme também já foi 

relatado. 

A grande maioria dos que solicitam o ingresso na escola abandonaram 

os estudos há algum tempo pois não tiveram oportunidade de estudar na idade 

correta, ficando à margem da sociedade e chegando a conclusão de que 

estavam sem perspectivas e sem opções de boas oportunidades, restando 

portabto, o caminho que trilharam e que os trouxeram à realidade que estavam. 

Por esse motivo se faz necessário uma avaliação diagnóstica dos 

conhecimentos que possuem devido à falta de documentos escolares 

comprobatórios.  

Os interesses dos que frequentam a escola são muito variados, 

destacando-se os que buscam a remição de sua pena; qualificação no mundo 

do trabalho; aprender a ler e escrever pois não foram oportunizados em idade 

escolar; encontrar na escola um ambiente totalmente diferente do vivenciado 

nos outros espaços do sistema prisional e, principalmente, aqueles que 

desejam aproveitar o tempo em privação de liberdade para dar outro rumo às 

suas vidas, encontrando na educação escolar, oferecida na unidade, a 

proposta de mudança de vida e de uma perspectiva nova. 

Apesar da escola estar sempre de portas abertas, há um fluxo muito 

grande entre aqueles que decidem fazer parte do corpo discente e os que 

decidem deixar a escola por motivos variados, sendo o principal, a opção pela 

atividade laborativa, pois além do benefício da remição, que é um direito 

assegurado pela LEP, há o benefício do salário. 

Sendo uma escola inserida numa penitenciária industrial, há muitas 

outras atividades que coincidem com os horários das aulas. Muitos optam pelo 

trabalho, inclusive para dar suporte às suas famílias, já que recebem uma 

ajuda de custo conforme já relatado. Existem ainda atendimentos com 

advogados, psicólogos, médicos e assistentes sociais, que podem 

momentaneamente ou não, retirar o aluno da sala de aula, o que se soma 

também as visitas de familiares, aos cultos e reuniões religiosas. 
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A SEEDUC, através da Escola de Aperfeiçoamento de Servidores da 

SEEDUC (ESCOLA SEEDUC), oferece diversos cursos de formação 

continuada em parceria com a DIESP visando aperfeiçoar o empenho 

pedagógico e dar subsídios metodológicos para que o docente se aproprie das 

novas práxis pedagógicas que, de maneira eficaz, contribuam para que o aluno 

possa se “reinserido” na sociedade como cidadão participante e atuante. 

Porém, desde que passei a atuar no âmbito da DIESP, ainda não foi 

oferecido nenhum tipo de formação continuada. Também ainda não participei 

de nenhuma reunião ou encontro que me orientasse sobre a realidade destas 

escolas, para que assim pudesse ter conhecimento das especificidades que 

envolvem o trabalho pedagógico em tais unidades. Como já afirmado 

anteriormente, esta é uma realidade pouquíssima conhecida da maioria dos 

que optam pelo trabalho na área educacional. 

 

1.3.3 Plano estadual de educação e a educação prisional  

O Plano Estadual de Educação (PEE/RJ), foi sancionado pelo então 

governador Sérgio Cabral no dia 18 de dezembro de 2009 e apresenta 

definições sobre Educação Básica, Profissional, Superior, Formação e 

Valorização dos Profissionais da Educação, Financiamento da Educação e 

Acompanhamento do Plano. Aborda temas específicos como a educação 

especial, educação indígena e funcionamento da educação dentro de sistemas 

prisionais. O documento é uma ferramenta norteadora na política educacional 

em todo Estado e desde o dia de sua publicação, vale como diretriz para as 

ações educacionais, mesmo ainda não tendo sido sancionado pela Assembleia 

Legislativa. 

Os objetivos e metas do Plano Estadual de Educação para a Educação 

Básica no Estado do Rio de Janeiro estão direcionados para a ampliação e 

universalização do ensino nas três etapas que compõem a Educação Básica, 

com a qualidade que permita a continuidade de estudos para àqueles que 

optarem pela Educação Superior, bem como a inserção no mundo do trabalho, 

em condições de igualdade àqueles oriundos das redes privadas de educação. 
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De acordo com a Lei do Plano Nacional de Educação25, o Plano 

Estadual deve ser do território e não da rede de ensino; deve ser construído 

coletivamente; deve tratar de todas as etapas e modalidades de ensino; deve 

prever formas de colaboração na oferta e a integração entre as políticas 

educacionais da União, do Estado e seus municípios; deve estar alinhado ao 

PNE; e deve considerar os insumos necessários para se alcançar as metas e 

vincular-se com outros instrumentos de planejamento. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio (art. 21, inciso I). Tendo em vista esta determinação, as próximas 

seções apresentam cada um desses níveis da Educação Básica, além das 

modalidades de ensino a ela associadas. 

A Constituição Federal de 198826 ao apresentar a Educação Básica 

como obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, “assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”27, 

evidencia a responsabilidade do Estado para com os jovens e adultos cujo 

acesso ao Ensino Fundamental e Médio, não foi possibilitado na idade regular. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, complementa a 

Constituição ao determinar que “Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos 

na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames”28  

No que diz respeito a EJA/cursos presenciais, são necessárias 

metodologias e materiais didáticos apropriados à especificidade do 

atendimento, para que os jovens e adultos tenham acesso a uma formação de 

qualidade adequada as suas características, interesses e condições de vida e 

de trabalho, conforme assegura a LDB, podendo, assim, inserir-se com maior 

criticidade no mundo atual, em que exigências crescentes são uma 

constatação e um desafio a enfrentar. 

                                                 
25

 Nº 13.005/2014 
26

 Redação dada pela Emenda Constitucional n° 59/2009. 
27

 Artigo 208, inciso I 
28

 Artigo 37, parágrafo 1° 
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Conforme já mencionado, a Constituição de 1988 garante a todos os 

cidadãos deste país o direito à educação, devendo a mesma, visar o 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Por sua vez, a LEP nos artigos 17 e 18, institui 

como obrigatórios o Ensino Fundamental e o Ensino Profissionalizante em nível 

de iniciação ou aperfeiçoamento para os privados de liberdade. 

O Estado do Rio de Janeiro é pioneiro na oferta de educação no sistema 

penitenciário. Desde 1967, por meio de um convênio entre a Secretaria de 

Estado de Educação e a Secretaria de Justiça, oferece ininterruptamente, 

educação aos privados de liberdade. Em 2000, o convênio foi renovado e 

algumas escolas do sistema penitenciário passaram também a oferecer o 

Ensino Médio. Vale destacar também que, ainda em 2000, a remissão de pena 

pelo estudo foi concedida pela VEP, pelo Ministério Público e pelo Conselho 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. A cada 18 horas de estudo, reduz-

se um dia de pena, enquanto a remissão por trabalho equivale à redução de 

três dias de trabalho por um dia de pena. Vale ressaltar que a carga horária de 

trabalho dos internos é de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, oito horas, 

enquanto que, na escola, permanecem por três horas diárias. Como na escola 

a carga horária é inferior à do trabalho, os internos que optam pelo estudo 

levam seis dias para remir um, o que acaba os desmotivando e, 

consequentemente, afastando os apenados do espaço escolar, uma vez que a 

remissão assume grande importância na vida desses sujeitos, já que é uma 

forma de alcançar a liberdade de maneira rápida. 

No que concerne à formação e ocupação profissional dos internos, é de 

responsabilidade da Fundação Santa Cabrini, órgão estadual vinculado à 

SEAP, responsável pela gestão do trabalho realizado pelos internos. Desde 

1997, a Fundação implementa cursos para os apenados com recursos 

garantidos pelo Ministério do Trabalho. Vale ressaltar que as escolas, em 

parceria com outras entidades públicas e privadas, também vêm 

implementando atividades de formação profissional para os internos. 

Apesar de a Constituição e a LEP, como já mencionado, garantirem o 

direito à educação para os sujeitos privados de liberdade, somente 18% de 

toda a população prisional do país tem acesso à educação no sistema, 

enquanto que 70% dela não possuem o Ensino Fundamental completo. 
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Segundo o Ministério da Justiça, em 2005, a população prisional do país era de 

aproximadamente 230.000 pessoas. Mais da metade dos presos tinha menos 

de 30 anos, 95% eram pobres, dois terços não completaram o Ensino 

Fundamental, e cerca de 12% eram analfabetos. No que concerne à população 

do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, o quantitativo era de 23.054 

detentos, sendo que, deste total, 779 eram mulheres.  

O Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro preceitua 

a obrigatoriedade de Ensino Fundamental no sistema prisional. No entanto, 

como já mencionado, não existem escolas em todas as unidades prisionais. 

Sobre a Educação Superior, foi assinado no dia 08 de junho de 2017, 

pelo então Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro 

Costa Filho, um termo de cooperação técnica com a 3ª Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da capital, a Secretaria de Estado 

de Ciência Tecnologia e Inovação e a Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), para a 

implantação de um projeto educacional à distância nos sistema prisional do 

estado. 

A intenção é construir uma edificação no Complexo Penitenciário de 

Gericinó que funcionará como uma universidade onde internos que obtiverem 

notas e passarem no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) poderão 

cursar a universidade dentro do próprio complexo prisional. Todos os detentos 

de todos os regimes poderão fazer o ENEM e tentar cursar uma faculdade. O 

projeto prevê, ainda, que o detento que estiver cumprindo sua pena fora do 

Complexo de Gericinó poderá pedir a transferência para uma unidade prisional 

desse complexo para estudar. Todos os candidatos serão selecionados com as 

notas obtidas no ENEM para vagas que serão disputadas apenas por 

apenados. 

Pioneiro no ensino superior à Distância, o Centro de Ciências e 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) vai 

levar aos apenados o aprendizado através de um ambiente virtual e acesso 

aos tutores para apoio direto ao conteúdo das matérias. Todos os estudantes 

serão incentivados a participar de atividades propostas e serão assistidos na 

metodologia de ensino à distância. O aluno vai receber todo o material didático 

e as avaliações serão presenciais em datas e horários determinados. 
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Em 2016, 1.016 detentos fizeram o exame do ENEM. Desse total, sete 

internos conquistaram vagas na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF). Os aprovados estão 

inscritos nos cursos de Engenharia, Administração Pública, Farmácia e 

Pedagogia. Os que passaram aguardam a liberação da VEP para que possam 

cursar a universidade. 

É de suma importância levar em conta as especificidades dos alunos 

privados de liberdade, partindo de uma concepção que vá além da reprodução 

de meros conteúdos, indo ao encontro da LDB e do Parecer CNE/CEB n.º 

11/2000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos. Neste sentido, a perda do direito de ir e vir não pode 

significar a destituição de todos os demais direitos. A especificidade dos 

sujeitos apenados traz um sentido de “reinserção” social e de reconstrução, 

mas, sobretudo, o de que a educação deve ser entendida como direito de 

todos. 

A educação oferecida durante o tempo da prisão pode favorecer aos 

internos o entendimento de sua realidade e a percepção das causas e 

consequências dos atos que os levaram à privação de liberdade. Dentro desse 

contexto, é de extrema relevância pensar e garantir a educação 

profissionalizante dentro do sistema prisional, entendendo o trabalho como 

princípio educativo, ético-político, e, ao mesmo tempo, como um dever e um 

direito. É fundamental avançar na afirmação da Educação Básica 

(Fundamental e Médio) unitária, politécnica e, portanto, não-dualista, que 

articule conhecimento, cultura, tecnologia e trabalho como direito de todos e 

condição da cidadania e democracia. 

Atualmente o PEE\RJ passa por revisão e adequações, conforme o 

Plano Nacional de Educação. Após a realização do Congresso Estadual de 

Educação que está previsto para ocorrer em setembro deste ano, o documento 

final, seguirá para o Secretário de Educação e posteriormente para a 

Assembleia Legislativa do Estado, para, então, tornar-se lei. 

 Há um Termo de Cooperação Técnica, anexo M desta pesquisa, firmado 

pela Secretaria de Estado de Educação, representada pelo então secretário 

Wilson Risolia Rodrigues, e pela Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, representada pelo então secretário Cesar Rubens Monteiro de 
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Carvalho, sob o Nº 02/11, assinado em 08/08/2011 e publicado no D.O. de 

12/08/2011 válido por 10 anos, a contar da data de sua publicação no Diário 

Oficial, que trata do oferecimento da Educação Básica nos Estabelecimentos 

Penais do Estado do Rio de Janeiro. 

O Termo que existe entre as duas Secretarias de Estado (Administração 

Penitenciária e Educação), normatiza as regras e procedimentos que envolvem 

a oferta de educação nas prisões, porém, existe um outro documento mais 

específico, o Convênio SEEDUC Nº 017/2017, anexo A desta pesquisa,  

destinado a todos os professores e demais servidores da SEEDUC que atuam 

no âmbito da DIESP, que aborda situações do cotidiano dentro da Unidade 

Prisional. 

As Unidades Escolares que existem dentro do Sistema Prisional, são 

criadas e administradas pela Secretaria de Estado de Educação, estando as 

mesmas subordinadas a todas as Diretrizes emanadas por esta Secretaria, que 

norteiam a Educação no Estado do Rio de Janeiro. Entre essas Diretrizes 

podemos citar: 

a) Matrizes Curriculares específicas para Educação em Prisões, criadas 

através da Resolução SEEDUC Nº 4375 de 18/12/2009, publicada no D.O. de 

22/12/2009, revisadas em julho de 2012 que atendem as demandas que 

existem na rotina de uma Unidade Prisional, em atendimento ao que emana a 

Lei de Diretrizes e Bases, garantindo aos alunos uma educação de qualidade e 

um horário específico para a aprendizagem. 

b) Projeto Conexão Educação, é uma iniciativa da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro que objetiva aperfeiçoar processos, 

dentro das Unidades Escolares, garantindo uma educação de melhor 

qualidade, com base no mapeamento de rotinas e procedimentos da escola, 

proporcionando à SEEDUC um conhecimento maior das necessidades e 

situações específicas de cada Unidade Escolar e de cada aluno matriculado. 

Dentro da Estrutura da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, a Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, através da 

Coordenação de Inserção Social, é a responsável pelas atividades 

educacionais que acontecem dentro do Sistema Penitenciário do Estado do Rio 

de Janeiro. 
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CAPÍTULO 2: O SAMBA, OS DESFILES E A HISTÓRIA 

 

2.1 Breve Histórico do Carnaval 

A cultura é que dá identidade a um povo. A história e a cultura 

constroem o estado de espírito de uma comunidade ou nação, estabelecendo 

os vínculos que os unem. A cultura é um campo de experiências e um 

horizonte de possibilidades humanas históricas. Sem ela, a vida fica sem 

identidade, despojada de sentido.  

A origem da festa carnavalesca, uma das diversas manifestações da 

cultura brasileira, não é unânime entre os pesquisadores e historiadores, ao 

contrário é repleta de controvérsias: 

Alguns afirmam que ela teria surgido nos ritos agrários das 
primeiras sociedades de classes, outros preferem considerar 
que a primeira folia aconteceu no Antigo Egito ou na civilização 
greco-romana. O certo é que só existem referências ao termo 
“Carnaval” a partir do século XI, quando a Igreja decide instituir 
o período da Quaresma. Daí em diante, a festa vai tomar várias 
formas até que, no século XIX, a burguesia parisiense “inventa” 
o Carnaval tal como o concebemos atualmente.  (FERREIRA, 
2004, p.15). 

 
Ainda segundo Ferreira (2004, p.17) as festas realizadas no Egito em 

homenagem à deusa Isis ou as realizadas em Roma em homenagem ao deus 

Baco, se levarmos em consideração, não são precursoras somente do 

carnaval, mas de todos os tipos de festas públicas, incluindo os festejos 

juninos, os rodeios e o natal. 

As sacéias, antigas festas babilônicas que remontam ao século III a.C, 

possuíam muitas características carnavalescas como exageradas 

comemorações e troca de papéis, mas nem por isso podem ser consideradas 

carnavalescas. Por isso, quando procuramos estabelecer as origens do 

carnaval, é preciso não confundir as festas e celebrações das antigas 

civilizações, como as dionisíacas, lupercais e as saturnais29, com aquilo que 

atualmente entendemos por carnaval. 

                                                 
29

 Segundo Ferreira (2004) as festas dionisíacas eram realizadas em homenagem ao deus do vinho 
denominado Dionísio na mitologia grega, e Baco, na mitologia romana; as lupercais eram festas à 
Luperco ou Pã, deus protetor dos pastores e dos rebanhos comemorado em 15 de fevereiro, na Roma 
Antiga e as saturnais eram as festas à Saturno, deus da agricultura, celebrado entre os dias 17 e 19 de 
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Todas essas celebrações tinham como principal característica o fato de 

determinarem momentos especiais do ano, marcados pelo exagero, pelo uso 

de máscaras e disfarces, pelas comilanças e bebedeiras que pareciam escapar 

de qualquer controle e pela sensação de que “tudo era permitido”. Eram 

eventos que, de uma maneira imprecisa, poderíamos definir como carnaval 

pela característica de alegria coletiva e não de um tipo de festa específica. 

Somente nos primeiros anos da Era Cristã é que surgem relatos mais 

detalhados de divertimentos populares associados à máscaras, fantasias e 

desfiles processionais. Nos primeiros anos desse período, os chamados “Pais 

da Igreja”, bispos do primeiro século do cristianismo como São Jerônimo e 

Santo Ambrósio, consideravam qualquer brincadeira ou qualquer excesso ou 

inversão de valores como um “carnaval”. Conforme afirma Ferreira, eles: 

“se recusavam a perceber as diferenças entre as várias festas 
pagãs que ocorriam no final e início do ano. Todas essas 
celebrações com mascaradas e fantasias eram vistas 
igualmente como manifestações demoníacas e por eles 
denominadas genericamente de “paganismo”, um outro nome 
para “folia” ou “carnaval”. (FERREIRA, 2004, p.22). 

 
Como anteriormente informado, o carnaval que conhecemos atualmente, 

surge a partir de um preceito litúrgico da Igreja Católica. No ano 1091, o Papa 

Urbano II determinou que os quarenta dias de abstinência e privações 

deveriam ser os que antecederiam a Páscoa, começando na quarta-feira de 

cinzas, em vista do costume que perdura até hoje, de se marcar a testa dos 

fiéis com uma cruz feita de cinzas de uma fogueira, como sinal de penitência.  

Durante estes quarenta dias os fiéis deveriam esquecer os prazeres da 

vida e dedicar-se a elevar seu espírito a Deus, tudo isso acompanhado de um 

rigoroso jejum, que incluía a proibição do consumo de carnes. Com isso havia 

um aumento no consumo de carne de boi e de porco às vésperas da interdição 

imposta. Estes últimos dias antes dos quarenta dias de penúria começaram 

então a ser chamados de dias do “adeus à carne”, em italiano, dias do “carne 

vale” ou do “carnevale”. Surge então, a palavra para se definir o período do ano 

em que a comida, esbórnia e a diversão corriam soltas e que acabaria por se 

tornar o antônimo da Quaresma. 

                                                                                                                                               
dezembro, quando se comemorava a semeadura da safra, entre os romanos. Todas envolviam festins, 
danças e disfarces. 
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O carnaval se difere de outras festas que ocorrem durante o ano pelo 

fato de que há uma grande concentração de brincadeiras num mesmo período, 

isto é, na proximidade com a longa abstinência da Quaresma; e também na 

questão de ter dia e hora marcados para o seu término, ou seja, no primeiro 

minuto da quarta-feira de cinzas. 

Podemos afirmar que a Igreja Católica, com o intuito de disciplinar, ao 

permitir esses dias de excessos para depois exigir um comportamento 

exemplar ao longo do ano, despertou não somente a contrição e a penitência 

quaresmal como também o seu oposto: a loucura e o descontrole marcantes 

nas festas carnavalescas. 

 

2.2 O Carnaval no Rio de Janeiro 

O carnaval, uma das mais expressivas festas da cultura popular 

brasileira, possui variadas vertentes, engloba um vasto complexo cultural e é a 

"festa por excelência" da cidade do Rio de Janeiro, e também de outras 

grandes capitais brasileiras como Recife e Salvador, reconhecida 

internacionalmente. 

Não há como pensar em carnaval no Rio de Janeiro sem citar o samba e 

as escolas de samba, cujas narrativas sobre o surgimento de ambas, são muito 

controversas. A principal questão é quem teria inventado o samba e qual seria 

a primeira escola de samba. 

Segundo Mussa e Simas (2010, p.12), a expressão samba é, 

provavelmente, derivada do quimbundo di-semba. Até o final do século XIX 

utilizava-se a palavra samba para todas as danças populares brasileiras 

executadas através do batuque africano. Posteriormente, “samba” passou a ser 

definido como um gênero musical derivado dos batuques do Congo e de 

Angola, e a sua dança correspondente. 

Ainda conforme Mussa e Simas (2010, p.13) o contato entre os 

escravizados, recém-chegados do Recôncavo Baiano em função do declínio da 

cana-de-açúcar no Nordeste e o apogeu da cafeicultura na região fluminense, e 

os crioulos, mestiços e os escravizados que viviam nas zonas central e 

portuária da capital, criaram as condições que levou ao estabelecimento da 

comunidade baiana do Rio de Janeiro, na região que vai da Pedra do Sal, no 
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Morro da Conceição, até a Cidade Nova, fazendo com que aquela região, 

graças à Heitor dos Prazeres, ficasse conhecida como “Pequena África”: 

Esse ambiente urbano - marcado pela circulação de múltiplas 
referências culturais entre os vários grupos que o habitavam - 
moldou de forma diferente a matriz do samba rural baiano que 
chegou aqui com os escravizados vindos do Recôncavo 
Baiano, que, em contato com outros gêneros musicais, deu 
origem a outros estilos de samba. (MUSSA e SIMAS, 2010, 
p.13).  
 

Desde a década de 1930, conforme Mussa e Simas (2010, p. 13), 

“alguns pesquisadores afirmam que o samba teria nascido na Bahia na casa 

das mães de santo e chegou ao Rio de Janeiro com esses escravizados” e 

desse samba teria derivado um outro tipo conhecido como samba amaxixado 

cuja divisão rítmica que dificultava o canto por grupos em desfile. 

Os compositores da região do Estácio, bairro com um grande número de 

ranchos que saíam em cortejo, começaram a alongar as linhas melódicas e a 

cadenciar o ritmo do samba amaxixado, facilitando o canto durante as 

exibições. 

Esse estilo desceu o morro, ultrapassou os limites das agremiações 

carnavalescas e consagrou-se como a mais importante contribuição das 

camadas populares urbanas do Rio de Janeiro à história da música, 

influenciando de Noel Rosa à Chico Buarque de Holanda. O samba “Pelo 

Telefone”, de Ernesto dos Santos, o Donga, considerado como o primeiro 

samba gravado em disco em 1917, seria o produto dos encontros desses 

grupos, mas não há unanimidade quanto a isso, pois logo após a gravação, 

houve discordâncias entre Donga e Ismael Silva, quanto ao gênero de “Pelo 

Telefone”. 

Outra corrente, contrária à ideia de que o samba é originário do samba 

rural baiano, considera que o samba teria nascido no Rio de Janeiro, produto 

do contato 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. Esses negros teriam assimilado diversos elementos culturais e 

produzido um ritmo completamente novo, associado a letras que retratavam o 

seu cotidiano. 

Tendo o samba nascido na Bahia ou no Rio de Janeiro, o fato é que há 

uma unanimidade entre as duas correntes na questão de que, como afirma 
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Ferreira (2004, p. 329), “fossem quais fossem os antepassados remotos do 

samba, o ritmo seria filho legítimo do espaço urbano do Rio de Janeiro”.  

Por este motivo, o samba é uma prática sociocultural marcante na 

cidade do Rio de Janeiro. Os terreiros, onde o samba era cantado inicialmente, 

serviam como ponto de encontro para as comunidades, principalmente das 

áreas populares da cidade, que se reuniam para cantar as experiências da 

vida, o amor, as festas e a própria exaltação das escolas e da música. 

No Dossiê das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro30, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) afirma que, com influências 

nas expressões afro-brasileiras, a manifestação se consolidou em três novas 

formas de samba: o partido alto, marcado pela disputa de partideiros em que 

os participantes se propõem a criar soluções poéticas a um determinado tema; 

o samba de terreiro, que faz referência aos espaços de encontro e celebração 

dos sambistas, que ali dançam um samba livre com as marcas de sua 

ancestralidade; e o samba-enredo, composto de maneira melódica e narrativa 

para desfiles carnavalescos.  

Em 2007, as Matrizes do Samba do Rio de Janeiro foram inscritas no 

Livro de Registro de Formas de Expressão do IPHAN. O registro dessas 

práticas, visa não somente preservar a tradição, mas também resgatar a 

espontaneidade e a improvisação dos sambas de raiz, como o partido-alto e o 

samba de terreiro. 

Durante um tempo o samba foi perseguido e marginalizado pela 

sociedade, mas hoje é consagrado como uma das referências culturais 

brasileiras. Três fatores foram essenciais para essa consagração e sua 

consolidação no cenário da música, sobretudo nos anos 20 e 30: a indústria 

fonográfica, a ideologia nacionalista e o carnaval. Conclui-se, portanto,  que o 

disco e o rádio foram meios importantes na construção e difusão de uma 

cultura nacional. O Brasil consolidou sua cultura nacional num contexto mundial 

de nacionalismos como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. 

Com a política do Estado Novo de Getúlio Vargas, o samba foi alçado à 

condição de música nacional e as gravações do mesmo aumentaram 

                                                 
30

Disponível em: 
 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi-%20Matrizes%20do%20Samba.pdf. Acesso 
em  04/10/2018. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi-%20Matrizes%20do%20Samba.pdf
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consideravelmente. Não só a música foi influenciada com esta “onda” 

nacionalista, outras expressões artísticas também foram atingidas.  Na 

literatura passou-se a valorizar o regionalismo com romances nordestinos; na 

dança, os balés de repertórios, que eram apresentados no Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro, então capital federal, foram substituídos por apresentações 

que valorizavam a fauna, a flora e a mestiçagem do povo brasileiro, 

personificado por sua baialarina mestiça, Eros Volúsia. 

Os ranchos carnavalescos eram associações que desfilavam pelas ruas 

ou faziam cortejo de carnaval de forma organizada. Acredita-se que as 

principais influências para a criação dos ranchos, vieram dos Congos e 

Cucumbis, muito difundidos na cultura popular africana. Tratava-se de um 

cortejo com a presença de Rei e Rainha ao som das chamadas marcha-

rancho. Os Ranchos surgiram no final do século XIX e ganharam muito 

prestígio e evidência na primeira metade do século XX. 

Os ranchos entraram em declínio paralelamente à ascensão das escolas 

de samba, que surgiram na virada de 1930 e passaram a ganhar cada vez 

mais destaque em detrimento do desfile dos ranchos. O nome “escola de 

samba”, aliás, surgiu quando um grupo de foliões, que se reunia nas 

imediações da Praça Onze, resolveu tomar de empréstimo o nome da Escola 

Normal que ficava nas proximidades, fundando assim a escola de samba 

“Deixa Falar”, inicialmente bloco e mais tarde rancho.  

João Ferreira Gomes, mais conhecido como Jota Efegê, um famoso 

jornalista, cronista, pesquisador, musicólogo e escritor brasileiro. Grande 

estudioso dos modos e costumes da cidade do Rio de Janeiro e suas 

manifestações culturais, em especial o carnaval, chegou mesmo a dizer que a 

Deixa Falar nunca foi escola de samba. Os critérios de diferenciação 

estabeleciam-se, fundamentalmente, pela classe social a que estavam 

associados: se os ranchos eram produto da pequena burguesia, as escolas de 

samba eram compostas pelo proletariado, ou seja, por operários, biscateiros 

sem ofício definido.  

Apesar de existir divergências dos pesquisadores quanto o pioneirismo 

da Deixa Falar e da criação do nome “escola de samba” por Ismael Silva, fato é 

que, segundo Cabral: 
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O Deixa Falar deu a forma definitiva ao samba de carnaval, 
influenciando não só os chamados sambistas do morro como 
também os compositores profissionais, inclusive os mais 
destacados entre eles. Ari Barroso, por exemplo, iniciou a sua 
carreira lançando sambas no estilo dos que eram feitos por 
Sinhô, mas aderiu imediatamente à escola de sambistas do 
Estácio. Os primeiros sambas de Noel Rosa já traziam a marca 
da música feita pelo pessoal do Deixa Falar. (CABRAL, 2011, 
p. 52). 

 

Em sua origem, as escolas compunham-se, basicamente, de negros 

iletrados que tocavam instrumentos de percussão como cuíca, agogô e 

atabaque, instrumental este proveniente da macumba. Para se ter ideia da 

diferença de categorias, basta citar que a mensalidade dos ranchos custava 

aproximadamente 5 mil réis, ao passo que as escolas de samba cobravam 500 

réis (10 vezes menos), e muito poucos eram os que podiam pagar até mesmo 

essa simbólica quantia. 

 

2.3 A Origem das Escolas de Samba 

As escolas de samba começaram como uma expressão cultural popular no 

Rio de Janeiro no início do século XX, e o seu surgimento está intimamente 

ligado à criação do próprio samba: 

 
“A criação da escola de samba, será correlata, naturalmente, 
da criação do próprio samba. E o desfile de escola de samba 
será igualmente correlato da criação de um tipo de samba mais 
condizente com o ato de desfilar”. (GALVÃO, 2009, p. 33)  

 

Isso significa que a criação de um tipo de samba mais apropriado para 

ser cantado em grupo, diferente do maxixe que tinha um ritmo mais lento e era 

mais apropriado aos salões, se deu em função dos desfiles das escolas de 

samba, que necessitavam de uma cadência mais rápida, resultando no samba 

enredo. 

Nas décadas seguintes, as escolas de samba se multiplicaram pelo país 

e os desfiles se tornaram festas conhecidas no mundo. As escolas de samba 

se profissionalizaram e o desfile virou um negócio. 

A década de 20 (vinte) foi marcada por um dilema que envolveu as 

camadas populares urbanas, notadamente negras, e o Estado republicano. 

Enquanto os negros buscavam espaço na sociedade, o Estado procurava 
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disciplinar as suas manifestações culturais, a fim de controlá-las. Dessa dupla 

intenção surgem as escolas de samba, fruto de diversas influências e de uma 

série de interesses políticos e sociais que marcaram a primeira metade do 

século XX, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal.  

Segundo Nei Lopes, conforme  Mussa e Simas (2010, p. 14), as escolas 

de samba apresentam, em suas origens, três aspectos intermediários entre a 

disciplina dos ranchos e a desordem dos blocos: a dança espontânea, que 

substitui a rígida coreografia dos ranchos; o canto das baianas, no lugar do 

coro das pastoras e a harmonia e a cadência do samba urbano carioca. 

Augras (1998, pp. 18-21) nos diz que “os primeiros ranchos desceram do 

Morro da Conceição, possuíam uma organização fixa e seu desfile incluía: 

‘abre-alas, comissão de frente, alegorias, mestre sala e porta bandeira’”, entre 

outros elementos que foram transportados para as escolas de samba. 

Observa-se que em tais desfiles há uma preocupação pela ordem num 

universo carnavalesco que prezava pela desordem, pela inversão. 

A origem religiosa dos folguedos ligada aos festejos de Nossa Senhora 

do Rosário e as danças dos ternos de reis, parece ter, no mínimo, determinado 

o formato processional dos atuais desfiles das escolas de samba. 

Ainda segundo Augras (1998) a partir desse universo que engloba 

diferentes referências, conforme citado acima, é que surgem as primeiras 

escolas de samba, criação genuinamente carioca.  

Os ranchos, além de modelo de ordem e organização, tinham o cuidado 

de contar entre seus dirigentes com oficiais de polícia que lhe garantiriam a 

legitimidade. Os nomes de flores presentes na nomenclatura da maioria dos 

ranchos, como o “Rosa de Ouro” e “Flor de Abacate”, sugeriam que, além de 

ordeiros, eram suaves e “cheiravam bem”: 

Muitos deles agrupavam pessoas de classe média baixa, com 
a vida já estável e assentada: a joia de participação do Ameno 
Resedá era, nos anos 20, de 2 mil contos de réis. Mas estavam 
longe de poder competir com os desfiles do então chamado 
“Grande Carnaval”, ou seja, o carnaval dos ricos. (AUGRAS, 
1998, p. 23) 

 
Com os deslocamentos populacionais para a “Pequena África” por 

ocasião do “bota-abaixo” do prefeito Pereira Passos, o chamado “Pequeno 

Carnaval”, negro e pobre, realizava-se na Praça Onze de Junho. Ali era o local 
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dos “blocos”, formados por grupos que vinham dos morros (AUGRAS, 1998, 

p.23). 

Entre esses blocos, que tinham uma certa organização, haviam os que 

saíam às ruas não para brincar, mas para brigar. Os mais velhos, os “bambas”, 

desejosos de mostrar que o samba poderia ser coisa de respeito, aos poucos 

organizaram os blocos com uma estrutura semelhante à dos ranchos.  

É nessa perspectiva que se dá a adoção do nome “escola” para designar 

as novas formações. É atribuído à Ismael Silva, orgulhoso da organização do 

seu grupo, a criação do nome escola de samba ao “Deixa Falar”, por causa da 

escola de formação de normalistas da cidade que era no Estácio, conforme já 

citado anteriormente. Isto é contestado por alguns autores que afirmam que o 

“Deixa Falar” era um rancho e não um bloco, conforme os jornais cariocas 

deste período indicavam. 

De qualquer forma, o certo é que no fim dos anos 20 (vinte), o samba 

havia empreendido o caminho rumo à respeitabilidade e o nome “escola” se 

afirmava. Longe de serem agrupamentos desordeiros, as novas formações 

estavam demonstrando sua importância na transmissão de saberes. Tal 

denominação demonstra o desejo de reconhecimento, pela sociedade, não 

somente do samba, mas também do negro, uma vez que a educação é 

entendida como a via para esse reconhecimento. 

Em 1930, já eram cinco escolas de samba no Rio de Janeiro: “Cada Ano 

Sai Melhor”, do São Carlos; “Estação Primeira de Mangueira”; “Oswaldo Cruz”, 

atualmente chamada de “Portela”, “Para o Ano Sai Melhor”, do Estácio e 

“Vizinha Faladeira”, da Praça Onze, todas eram blocos já existentes. Situar a 

data de fundação de cada uma delas é uma tarefa quase impossível, pois os 

relatos dos mais antigos tendem, em geral, a afirmar a primazia de suas 

respectivas escolas. 

A discrepância das informações fornecidas pelos mais antigos, contudo, 

não pode ser entendida como expressão de uma vontade deliberada de alterar 

os fatos. Tais informações foram recebidas através da metodologia da história 

oral que reconhece que nenhuma memória é objetiva. É sempre uma 

reconstituição, uma ressignificação em que elementos mais recentes levam a 

novas percepções. O que torna compreensível que os mais antigos atribuam à 

sua escola a excelência em todos os aspectos. 
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Isto nos leva a acreditar que ocorreu um desenvolvimento dos melhores 

blocos, aqueles mais bem estruturados que incorporaram novos subgrupos 

num processo nada linear, gerando nova formas de desfile e organização. 

As escolas de samba possuem uma relevância cultural tamanha para a 

cidade do Rio de Janeiro, que em 2008, o então prefeito, Cesar Maia, decretou 

que as escolas de samba que desfilam no munícipio do Rio de Janeiro, são 

patrimônios culturais cariocas.31 

No decreto afirma-se que as festas e celebrações, que tem a cidade 

como palco, incluído aí o carnaval e os desfiles das escolas de samba, são 

momentos de identificação cultural coletiva e de civismo de uma sociedade; 

reconhece a importância cultural do desfile das escolas de samba como ponto 

máximo do Carnaval carioca, que reflete a forma alegre e irreverente da 

população carioca festejar a vida e da sua capacidade de organizar e produzir 

um espetáculo coletivo grandioso e chama a atenção para a necessidade de se 

preservar a memória cultural através dos seus modos de fazer e de celebrar. 

A Secretaria Extraordinária de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e 

Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico Cultural da Cidade do Rio 

de Janeiro teve a incumbência de inscrever os bens culturais no Livro de 

Registro dos Saberes, no Livro de Registro das Formas de Expressão e no 

Livro de Registro das Atividades e Celebrações. 

Dessa forma, o poder público reconheceu a importância dos desfiles das 

escolas de samba como expressão da cultura do Rio de Janeiro e a 

preocupação em preservar patrimônios culturais imateriais. 

Tal medida estava de acordo com a nova política de preservação 

patrimonial do IPHAN, que desde os anos 2000 criou um novo instrumento 

jurídico como uma alternativa aos tombamentos, buscando com isso, retomar a 

proposta inicial de Mário de Andrade, de reconhecer como patrimônio não 

apenas os bens materiais (os edifícios, monumentos, etc), mas também os de 

caráter imaterial ou intangível. Estes bens são agrupados por categoria e 

registrados em livros: 

1) Livro de Registro dos Saberes; 

2) Livro de Registro de Celebrações (rituais e festas); 

                                                 
31

 Decreto Nº 28980 de 31 de janeiro de 2008. 
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3) Livro de Registro das Formas de Expressão (linguagens, danças, 

ritmos, etc); 

4) Livro de Registro dos Lugares (onde são reproduzidas práticas 

culturais coletivas tais como, mercados, feiras, santuários ou praças). 

 

2.3.1 Os desfiles das escolas de samba 

Segundo Augras (1998, p. 27) em 20 de janeiro de 1929, a “Deixa Falar” 

participou do primeiro concurso de sambas, ao lado do Conjunto Carnavalesco 

de Oswaldo Cruz, atualmente Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) 

Portela, e do bloco Estação Primeira, atualmente G.R.E.S. Estação Primeira de 

Mangueira. Idealizado pelo mangueirense Zé Espinguela, o concurso foi 

precursor da competição que surgiria entre as escolas e teve como vencedor o 

Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz. 

Nesse tempo, os blocos/escolas desfilavam durante o carnaval pelas 

ruas próximas a suas sedes e na região da Praça Onze. O primeiro elemento a 

se apresentar era o “pede-passagem”, atual carro “abre-alas”, onde vinha 

gravado o símbolo e o nome da escola. Logo atrás, a “comissão de frente”, 

naquela época também chamada de “linha de frente”. Em seguida, a “porta-

bandeira” e o “mestre-sala”. Atrás deles, o “primeiro puxador” de samba e o 

“primeiro versador”, seguidos pelo “caramanchão”, que trazia a alta direção da 

escola, e pelo segundo par de porta-bandeira e mestre-sala. Depois, o segundo 

versador e o segundo puxador. No final, a bateria precedida pelo respectivo 

diretor. A bateria não era fantasiada obrigatoriamente. Em torno do 

caramanchão, limitadas pelas filas de baianas, evoluíam as fantasias. 

Em 1932, para movimentar o período de recesso dos times de futebol da 

cidade, o jornal Mundo Sportivo, dirigido por Mário Rodrigues Filho, irmão de 

Nelson Rodrigues e que dá nome ao estádio do Maracanã, decidiu organizar o 

primeiro desfile competitivo das escolas de samba, graças à matéria de um de 

seus repórteres, chamado Carlos Pimentel, que realizou entrevistas com 

alguns sambistas: 

“Quando dá uma estalo genial, genial mesmo, no Mário Filho: 
‘Ó Pimentel! E se, em vez de entrevistas, a gente fazer uma 
disputa entre eles?’ Eu estava na sala e ouvi tudo. Naquele 
momento nascia o concurso de escolas de samba.” (CABRAL 
apud AUGRAS, 1998, p. 29) 
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 A divulgação do evento pela imprensa ajudou a atrair um grande 

número de curiosos, que assistiu a 19 (dezenove) escolas passarem pela 

Praça Onze no dia 7 de fevereiro, domingo de carnaval, consagrando o 

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira campeã. 

Curiosamente, a Deixa Falar não fez parte desse e de nenhum outro 

desfile de escolas de samba. Em 1932, a agremiação decidiu sair com os 

ranchos, de maior prestígio, e encerrou as atividades logo depois, devido a 

desavenças internas. 

Augras (1998, p. 30) informa que O Mundo Sportivo também não durou 

até o carnaval seguinte, mas o sucesso de público fez com que o jornal O 

Globo assumisse a organização do evento em 1933. Dessa vez, 35 (trinta e 

cinco) escolas se apresentaram, perante o povo e os jurados, que novamente 

declararam o G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira campeã. 

Em 1934, ocorreu um desfile fora do carnaval, no dia 20 de janeiro, 

como parte de uma grande festa, para homenagear o prefeito Pedro Ernesto. 

Para retribuir a gentileza, o prefeito tornou oficial o desfile das escolas de 

samba, inserindo-os no calendário turístico da cidade e destinando recursos 

para sua realização. 

Nesses primeiros anos, como as agremiações possuíam poucas 

centenas de integrantes, a passagem de cada uma delas pela Praça Onze 

durava apenas cerca de dez minutos. O formato da apresentação também 

pouco lembra o espetáculo atual. As escolas podiam cantar até três sambas 

inéditos, que geralmente tinham apenas uma primeira parte seguida por versos 

improvisados. Além disso, não havia qualquer relação entre música, enredo, 

fantasias e alegorias. 

Isso começou a mudar em 1939, quando o G.R.E.S. Portela se 

apresentou ao som de “Teste ao Samba”, considerado por alguns o primeiro 

samba-enredo. Embora alguns digam que esse pioneirismo tenha sido do 

G.R.E.S. Unidos da Tijuca, em 1933, ou do o G.R.E.S. Estação Primeira de 

Mangueira, em 1934, o fato é que o G.R.E.S. Portela inovava ao buscar uma 

unidade entre enredo, música, fantasias e alegorias, e foi a campeã do ano. 

Em dezembro de 1939 foi criado o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), órgão criado por decreto do presidente Getúlio Vargas. O 

DIP serviu como instrumento de censura e propaganda do governo durante o 
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Estado Novo e foi responsável pela desqualificação de uma escola em virtude 

de seu enredo estrangeiro: 

Em 1939, o DIP impõe que só temas sobre a história do Brasil 
poderão ser abordados pelos sambas-enredo, sem tratamento 
critico, evidentemente. Isso provocará sensíveis alterações nos 
sambas, bem como nas festas e nos desfiles” (CABRAL apud 
AUGRAS, 1998, p. 29) 

 

 A partir da década de 40 (quarenta), os desfiles se tornavam cada vez 

mais populares e continuaram a ser realizados mesmo durante a Segunda 

Guerra Mundial. Com a demolição da Praça Onze, para a construção da 

Avenida Presidente Vargas, eles foram transferidos para a Avenida Rio Branco 

em 1943 e 1944 e para o Estádio de São Januário em 1945. 

Após a inauguração da Avenida Presidente Vargas, as escolas se 

apresentaram ali entre 1946 e 1956, mas voltaram à Rio Branco em 1957 

devido ao grande público que, a essa altura, já havia duplicado, fazendo dos 

desfiles o principal evento do carnaval carioca. 

Em 1959, o G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro inovou ao contratar o 

casal de artistas plásticos Dirceu e Marie Louise Nery como seus 

carnavalescos. Com fantasias e alegorias mais bem-acabadas, a escola foi 

aplaudida pelo público, mas ficou com o vice-campeonato. No ano seguinte, 

persistiu na inovação ao dar espaço para que Fernando Pamplona, então aluno 

da Escola de Belas Artes da UFRJ, iniciasse uma revolução estética e temática 

nos desfiles, trazendo à estética dos mesmos, jogos coreográficos e ideias 

sobre figurinos que foram motivo de bastante sucesso. O professor da Escola 

Nacional de Belas Artes começou a transformar os desfiles no espetáculo 

luxuoso que são atualmente e, ao mesmo tempo, aproximou-os mais do povo 

ao criar enredos sobre elementos da cultura afro-brasileira, rompendo com 

temas que apenas celebravam figuras da história oficial, como no enredo 

“Chica da Silva” de 1963. 

O “carnavalesco” é o  profissional responsável por transformar o enredo, 

visualmente, em alegorias e fantasias. O termo é controverso, porque não 

possui a conotação de folião, atuando como um cenógrafo e figurinista. 

Também, metaforicamente falando, é uma espécie de “dramaturgo”, mas que 

trabalha narrativas próprias da linguagem do desfile. Desde seu surgimento, o 

carnavalesco é visto como uma espécie de mediador cultural, uma “interface” 
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entre o erudito e o popular, enredando arte popular e técnicas “pertencentes” 

ao universo acadêmico da ciência e das artes plásticas. 

Mas a história da participação de “artistas profissionais” nas criações 

visuais dos desfiles é anterior. A Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro já 

tinha tradição em “emprestar” diversos de seus professores para trabalhar com 

o carnaval. Artistas como Chamberlein, e o casal Dirceu e Marie Louise Nery 

desenhavam estandartes para os blocos, e são apenas algumas das 

personalidades que demonstraram que o “erudito” mistura-se ao popular 

desfazendo as fronteiras normalmente erguidas entre tais categorias. 

Mas a presença do carnavalesco tornou-se marcante a partir da década 

de 1970 quando João Clemente Jorge Trinta, popularmente conhecido como 

Joãosinho Trinta, proporcionou mudanças visuais do desfile de rua e, a partir 

de então, iniciou uma fase de crescente reorganização estética. A festa passou 

pelo seu grande momento de transformação visual. O desfile começou a se 

relacionar com a cidade de outra maneira. Acompanhando o crescimento 

urbano, existia agora um número muito maior de pessoas que participavam do 

evento, o que contribui, e continua contribuindo, para a expansão da festa em 

termos de linguagem visual: maiores carros alegóricos, fantasias mais 

elaboradas, utilização de mídias interativas, entre outros fatores. O desfile 

parece ter acompanhado o crescimento não só da cidade do Rio de Janeiro, 

mas também o próprio processo de globalização. 

Esta reorganização estética parece ter estimulado a presença do 

carnavalesco nos desfiles. Sob críticas que centralizavam a presença desta 

figura como a “morte e a banalização das raízes do samba”, no entanto, o 

trabalho do carnavalesco enreda-se à identidade da escola e à sua própria 

apresentação visual. É comum conhecer expressões do tipo “estilo Joãosinho 

Trinta” ou “a Imperatriz de Rosa Magalhães”. 

Desenhistas, professores, arquitetos, diretores e atores teatrais, artistas 

plásticos, ou seja, de um universo variado de ocupações, surgiram outros 

nomes que se tornaram carnavalescos: Max Lopes, Fernando Pinto, Arlindo 

Rodrigues, Viriato Ferreira, Renato Lage, Chico Espinosa. A construção de um 

desfile é o conjunto de alegorias e fantasias, porém, tal experiência não é 

elaborada individualmente. Concebidas pelo carnavalesco, o processo de sua 
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criação no “barracão”, no entanto, reúne em torno de um objetivo comum uma 

equipe de especialistas e seus ajudantes. 

É no barracão das escolas de samba que o processo de montagem e 

desmontagem do carnaval é exercido. Em 2006, foi inaugurada a “Cidade do 

Samba” que se tornou mais um atrativo da cidade. Construída próxima ao 

Sambódromo, reuniu os barracões das principais escolas de samba do 

carnaval do Rio de Janeiro e provocou mudanças na estrutura do carnaval 

carioca. Este lugar é um microcosmos que agrega diferentes atividades 

simultâneas por meio da divisão de trabalho, constituindo-se em um verdadeiro 

sistema comunicativo que se organiza em função da construção do desfile, 

ocupando-se principalmente na construção das alegorias. 

A quadra, sede,  de uma escola de samba é outro espaço dentro do 

universo dos desfiles. É o local onde são realizados os ensaios e os encontros 

da comunidade. Neste espaço também acontece uma parte fundamental do 

processo de construção do carnaval: a competição que vai escolher o samba 

que será cantado no desfile. A “disputa de sambas”, como é conhecida, é outro 

ritual dentro do ritual dos desfiles. Existem alas de compositores nas escolas 

que fazem parte desta disputa, mas na prática qualquer um pode inscrever 

seus sambas e competir, sabendo que se trata de um processo coletivo. 

Com as mudanças ocorridas ao longo da década de 1960, foliões da 

classe média começaram a desfilar pelas agremiações. Em 1961, pela primeira 

vez foram vendidos ingressos para os espectadores que assistiam às escolas 

em arquibancadas desmontáveis. 

Em 1978, as apresentações foram transferidas para seu local definitivo, 

a Avenida Marquês de Sapucaí, ainda sem o Sambódromo, inaugurado em 

1984. Além da abertura da “Passarela do Samba”, outra novidade desse ano 

foi a divisão dos desfiles em dois dias. 

Desde então, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro 

levaram ao delírio milhões de espectadores e telespectadores de todo o 

mundo. Aos cariocas, em particular, resta o orgulho de ver, a cada ano, o que 

eles chamam de “maior show da Terra”, ser realizado em sua cidade. 

Atualmente, o desfile das escolas de samba do Rio da Janeiro, 

especificamente as escolas do Grupo Especial que são associadas à Liga 

Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), principal 
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associação que organiza o carnaval do Rio de Janeiro, é considerado o maior 

do país. Segundo a LIESA, conforme o seu manual do julgador32, estas escolas 

são avaliadas por uma comissão julgadora, composta de 54 (cinquenta e 

quatro) julgadores, sendo 04 (quatro) titulares e 02 (dois) reservas para cada 

um dos 09 (nove) quesitos em julgamento.   

A definição dos 04 (quatro) julgadores titulares e os 02 (dois) reservas se 

dá por meio de sorteio. Esses jurados são divididos em grupos de quatro para 

cada um dos nove quesitos avaliados, ficando em locais estratégicos no 

Sambódromo, nome popular da Passarela do Samba, onde acontecem os 

desfiles.  

As últimas colocadas de cada grupo, deixam o grupo onde estão e 

entram nos diversos níveis de grupos de acesso. As vencedoras destes grupos 

antecedentes passam para o grupo posterior conferindo ao desfile um trânsito 

permanente entre suas sucessivas realidades internas. Esta organização é 

anualmente utilizada, salvo raras exceções. 

Os desfiles acontecem num local específico: o “Sambódromo”. 

Construído em 1984 e projetado pelo Arquiteto Oscar Niemeyer, o 

Sambódromo, oficialmente “Passarela Professor Darcy Ribeiro”, conhecido 

também como “Marquês de Sapucaí” por estar na rua de mesmo nome, situa-

se no mesmo local onde muito antes, as escolas já desfilavam. Antes da 

construção, as arquibancadas e camarotes eram montados anualmente para a 

festa, e ao término eram desmontados. 

O sambódromo tornou-se um ícone arquitetônico do Rio de Janeiro, e 

este tipo de construção acabou desencadeando uma onda de construção de 

"sambódromos" por várias capitais do Brasil. 

No desfile das escolas de samba, cada detalhe tem importância e 

significado próprio. O que aos olhos do grande público é um grande show, 

sobretudo visual e musical, carrega uma série de simbolismo. 

Cada componente, cada elemento presente nas apresentações, possui 

um significado específico. Com o passar das décadas, muitas mudanças e 

transformações aconteceram. Além dos próprios fundamentos culturais e 

históricos, há também o concurso, e é ele quem norteia boa parte daquilo que 

                                                 
32

 Disponível em https://liesa.globo.com/material/carnaval17/julgador/Manual%20do%20Julgador%20-
%20Carnaval%202017.pdf. Acesso em 04/10/2018.  

https://liesa.globo.com/material/carnaval17/julgador/Manual%20do%20Julgador%20-%20Carnaval%202017.pdf
https://liesa.globo.com/material/carnaval17/julgador/Manual%20do%20Julgador%20-%20Carnaval%202017.pdf
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hoje se assiste na avenida. Cada setor deve cumprir sua função afim de 

atender as exigências impostas pelo regulamento. 

Ainda segundo o manual do julgador, a “Comissão de Frente” é o primeiro 

contingente humano de uma escola de samba, ou seja, a primeira ala. Tem a 

função de saudar o público e os jurados, apresentando a escola. No Rio de 

Janeiro, é quesito. Em Porto Alegre, embora não seja quesito, é presença 

obrigatória nas escolas de samba. Originalmente formada pelos componentes mais 

antigos, hoje se transformou num grande show, incorporando uma série de 

elementos artísticos em suas performances. 

O carro “Abre-alas” é a primeira alegoria apresentada pela escola de 

samba e a única que não obrigatoriamente precisa fazer parte do enredo. 

Normalmente, traz o símbolo da escola (a águia do G.R.E.S. Portela, o tambor 

do G.R.E.S. Mangueira, a estrela do G.R.E.S. Mocidade, por exemplo). 

As “Alas” trazem os componentes da escola, sejam eles da comunidade 

ou não, vestem os figurinos que, somado às alegorias, compõem o conjunto 

visual que deve contar o enredo. 

A “Ala das baianas” é uma das mais importantes em uma escola de 

samba, reúne, em sua maioria, as senhoras mais antigas das agremiações. 

Representam a tradição e são obrigatórias nos desfiles, mesmo não sendo 

avaliadas no julgamento oficial. Representa as antigas baianas quituteiras que, 

no início do século XX, abriam suas casas para as rodas de samba, em um 

tempo em que o ritmo ainda reprimido pela polícia. 

A “Velha Guarda” abriga os integrantes mais antigos, que trazem 

consigo as histórias, vivências em diversas funções, conquistas e a filosofia de 

suas respectivas escolas. 

O “Intérprete”, antigamente mais conhecido como “puxador”, tem a 

missão de conduzir, através dos sambas-enredo, o canto de todos os 

componentes. É acompanhado por um “time de canto e de cordas”, formado 

por cantores e músicos que integram o carro de som das escolas e tem papel 

fundamental no desempenho da harmonia entre o canto e o ritmo. 

“Enredo” é a história que cada agremiação conta no desfile. Sua 

concepção tem se transformado ao longo dos anos, quando em alguns 

momentos deixa de ser enredo para ser apenas tema. É o fio condutor de tudo 

que é produzido para os demais segmentos do desfile. 
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O samba-enredo é o hino que, deve traduzir em música, o enredo. 

Atualmente, sua autoria não é restrita aos compositores da própria escola e 

antes de ser definido, passa por diferentes processos de escolha, de acordo 

com a direção de cada agremiação. 

“Alegoria” ou “carros alegóricos” tem a missão de traduzir, através de 

elementos visuais, a história do enredo. São julgados dentro do quesito 

“alegorias e adereços”, mas também são fundamentais no quesito enredo, pois, 

juntamente com as fantasias, têm a missão de apresentar visualmente o tema 

da escola. 

O casal de “mestre-sala e porta-bandeira” é o guardião do símbolo maior 

de uma escola de samba, o pavilhão (bandeira). Através da dança, eles 

conduzem a representação de toda uma comunidade, executando um bailado 

específico. Proporcionalmente, são os componentes mais importantes, pois são 

apenas dois disputando cada nota dos jurados do quesito (na bateria, por 

exemplo, são centenas de ritmistas).  

“Bateria” é uma espécie de orquestra de percussão, que deve 

acompanhar o canto e conduzir o ritmo do desfile. Forma um quesito 

específico, mas também influencia em outros, como harmonia musical e 

samba-enredo. Possui uma madrinha ou rainha de bateria, que não é 

obrigatória no desfile, a menos que faça parte do enredo. Há escolas que 

optam por mulheres de sua comunidade e outras por famosas para 

desempenhar a função. No sambódromo há espaços destinados às baterias 

que, durante o desfile, deverão ingressar neles. Enquanto isso, outras alas 

precisam ocupar o espaço deixado pela saída da bateria da passarela, para 

que não ocorram os chamados "buracos", que provocam perda de pontos no 

quesito “evolução”. Geralmente a ala responsável em ocupar esse espaço é de 

“passistas”, que são aqueles que trazem samba no pé, simpatia e carisma.  

Os carnavalescos e suas equipes, precisam aliar técnica à alegria e ao 

samba no pé, pois precisam seguir regras rígidas que são analisadas pela 

comissão julgadora. Além desta comissão, quatro comissões espalhadas pela 

“Marquês de Sapucaí”, verificam o andamento das apresentações.  

Os problemas detectados pelas comissões que acompanham a 

concentração (início do desfile) e a dispersão (final do desfile), não acarretam 

perda de pontos, mas multa em dinheiro. Se os “desfilantes” demorarem mais 
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de 2 (duas) horas e meia de tempo total de desfile, por exemplo, a comissão de 

dispersão pode recomendar uma multa de até 45 (quarenta e cinco) mil reais. 

Outras duas comissões, que cronometram o desfile em si e verificam o 

cumprimento das regras, são mais temidas: elas reportam as irregularidades 

encontradas ao presidente da LIESA, que decide se a escola deve ou não 

perder pontos. 

Cada julgador fica encarregado de apenas um quesito e não pode dar a 

nota influenciado por outras partes do desfile. Por ser um julgamento de 

expressões artísticas, o trabalho é subjetivo, porém deve ser isento de 

emoções e manter o distanciamento crítico, inclusive das reações do público e 

de comentaristas. 

As notas variam de 9 (nove) a 10 (dez), de forma decimal, e caso a 

mesma não seja 10 (dez) é preciso uma justificativa por escrito, inclusive a 

aplicação de penalização prevista no regulamento que implica na perda de 

décimos. Ao término do último desfile, na madrugada de terça-feira, as notas 

são lacradas e entregues à LIESA. Na hora da apuração, na quarta-feira de 

cinzas, a menor nota de cada quesito é excluída, ou seja, dos quatro 

julgadores, três notas entram na contagem, diminuindo as chances de empate. 

As regras determinam, entre outras coisas, que o tempo de duração do 

desfile de cada escola de samba será de, no mínimo, 65 (sessenta e cinco) 

minutos e, no máximo, 75 (setenta e cinco) minutos (desconta-se 0,1 décimo 

de ponto por minuto a mais ou a menos). A bateria, obrigatoriamente, precisa 

ter pelo menos 200 (duzentos) ritmistas e a ala das baianas, 70 (setenta) 

integrantes (a escola perde 0,5 ponto em cada quesito se esses números forem 

menores).  

Devem desfilar com o limite mínimo de 05 (cinco) e o máximo de 06 

(seis) alegorias, entendendo-se, como tal, qualquer estrutura que contenha 

rodas em contato direto com o solo da pista de desfiles, sendo permitido 

acoplagem de carros alegóricos apenas em 01 (uma) das alegorias. É 

permitido, também, a apresentação, facultativa, de até 03 (três) elementos 

cenográficos (tripés), motorizados ou empurrados por equipes próprias, com 

até, no máximo, 02 (dois) componentes sobre cada um deles, sem contar os 

elementos cenográficos que eventualmente forem apresentados na comissão 

de frente. A comissão de frente deve desfilar com o limite mínimo de 10 (dez) e 
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até o máximo de 15 (quinze) componentes (mais ou menos que isso equivale a 

perda de 0,5 ponto). 

 Os quesitos para avalição são samba-enredo, cujo critério a ser avaliado 

é a adequação da letra ao enredo proposto e a adaptação à melodia, entre 

outras coisas. Para dar nota à música, alguns critérios são levados em conta, 

como as características rítmicas e a riqueza melódica; as notas do quesito 

alegorias e adereços dependem da adequação ao enredo, da beleza e dos 

materiais usados. Alegorias são elementos cenográficos, sobre rodas, isto é, os 

carros alegóricos, já os adereços são objetos carregados pelos componentes 

fantasiados das diversas alas; no quesito “bateria”, é observada a manutenção 

da cadência, além da harmonia dos sons dos instrumentos. Geralmente, os 

instrumentos leves (tamborim, agogô, pandeiro, cuíca) vêm na frente dos 

pesados (caixas e surdos); no quesito harmonia, verifica-se se os integrantes 

da escola acompanham o “puxador” do samba. Uma falha comum é o 

“atravessamento do samba”, quando partes da escola cantam trechos 

diferentes da música; no quesito fantasias, os critérios de avaliação são 

parecidos com os de alegorias e adereços. Acrescenta-se ainda, a 

uniformidade dos detalhes (sapatos, chapéus) nas alas; no quesito evolução, 

penalizam-se correrias e retrocessos que atrapalhem a fluência do desfile. A 

uniformidade nos espaços entre as alas e as alegorias também é verificado; O 

quesito mestre-sala e porta-bandeira é de grande importância pois a dupla 

sozinha tem a chance de conquistar 40 pontos para sua agremiação. É 

obrigação do mestre-sala cortejar a porta-bandeira, proteger e apresentar o 

estandarte da escola. A porta-bandeira comete falha grave se, em meio à 

coreografia, terminar com a bandeira enrolada em seu próprio corpo; no 

quesito enredo são analisados o texto escrito e a sequência de alas, grupos e 

alegorias, para que haja um entendimento satisfatório do tema. A criatividade é 

um fator muito considerado no julgamento desse quesito e por fim no quesito 

“comissão de frente” deve saudar o público e apresentar a escola. É obrigatória 

a exibição em frente às cabines de julgamento. São critérios de avaliação a 

coordenação de movimentos e a indumentária. 

Atualmente os desfiles das escolas extrapolaram a realidade e 

adentraram o mundo virtual. Além das escolas de samba físicas, reais, há no 

Brasil, as escolas de samba virtuais e as escolas de samba de maquete, cujas 
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entidades que as representam, bem como os desfiles e o julgamento, ocorrem 

no ambiente virtual. 

O surgimento, em 1998, da primeira lista de discussão sobre o carnaval 

carioca, marca a entrada da festa no “ciberespaço”, demonstrando que uma 

vez que o processo evolutivo seria inevitável, as novas tecnologias mais cedo 

ou mais tarde seriam incorporadas como linguagem pelo carnaval. 

Um ponto a ser salientado a partir disto é a visão de alguns críticos de 

que estas relações do carnaval com suas próprias transformações (o que inclui 

a relação com as tecnologias contemporâneas da comunicação) são temidas, 

pois podem descaracterizar o evento, vindo este a “morrer”. Daí que qualquer 

semelhança entre as críticas às mudanças visuais do carnaval e a busca da 

manutenção pela tradição, não seja mera coincidência, demonstrando assim, o 

estranhamento às mudanças. 

Esta questão está intimamente associada à questão da relação entre 

carnaval e cibercultura, mostrando que a diversidade de estratégias não 

sacrifica a história, as relações entre o desfile de escola de samba com a 

Internet e a televisão não determinam o fim do “carnaval autêntico”, nem o 

apagamento da história do carnaval ou desprezo às singularidades da festa. 

Não há comando algum que faça “reiniciar” a história e nem a linguagem do 

carnaval. Ambos estão em processo. 

As escolas de samba virtual surgiram como um “hobbie” na década de 

2000, onde aficionados por carnaval se reuniam pela internet e criavam uma 

espécie de jogo onde cada participante, ou grupo de participantes, comandava 

uma escola de samba fictícia. As agremiações virtuais, entretanto, não devem 

ser confundidas com as escolas de samba de maquete. 

No ano de 2003 é fundada a Liga das Escolas de Samba Virtuais 

(LIESV) entidade com endereço na “WWW”. Além de cumprir o papel de 

comunidade virtual, com fóruns de discussão, a LIESV funciona como entidade 

que regulamenta os desfiles na Internet. Tais desfiles são adaptações dos 

desfiles de rua para o ambiente virtual e, por enquanto, não tem caráter 

comercial. Parecem sugerir uma espécie de valorização e apreciação dos 

desfiles de rua.  

O carnaval virtual é uma manifestação cibercultural que se fundamenta 

em traduzir elementos presentes nos desfiles reais em linguagem gráfica e na 
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interatividade proporcionadas pelo ciberespaço, que ocorre de forma contínua 

em comunidades virtuais, e cujo foco principal é a realização do campeonato 

anual. Do ponto de vista social e antropológico, o carnaval virtual é considerado 

uma manifestação carnavalesca legítima, fruto das mudanças das práticas 

culturais e estilo de vida gerados pela internet, capaz de criar novas 

possibilidades para a perpetuação do próprio carnaval. Do ponto de vista da 

comunicação é considerado um jogo eletrônico de simulação da realidade. 

Outro desfile que se realiza exclusivamente no ambiente virtual é o 

desfile das escolas de samba de maquete. Assim como as escolas de samba 

virtuais, também possuem uma liga que as representa. O surgimento da União 

das Escolas de Samba de Maquete (UESM) em 2003, veio reunir todas as 

pessoas que já “brincavam” de ser carnavalescos e criar regras que 

permitissem que as escolas de maquete alcançassem um resultado melhor, 

fazendo desfiles seguindo um padrão de tamanho, de componentes (bonecos) 

e que fossem o mais parecido possível com o carnaval real, tendo jurado, 

apuração, premiação, mas sem perder o foco na criatividade e no prazer que é 

desenvolver o carnaval. 

 O início do projeto reuniu 19 (dezenove) agremiações diferentes. A 

empolgação foi muita, as pessoas estavam cada vez mais animadas para 

começar o projeto, porém, como as regras se assemelhavam ao carnaval real, 

muitas tiveram dificuldades em prosseguir. Ao invés de simplesmente criar 

fantasias e alegorias, era preciso compor alas, escrever o enredo e o roteiro de 

desfile, editar os vídeos assim como nas transmissões da TV, entre outras 

regras. Os gastos também influenciaram muito. Para quem já participava de 

carnaval real, era mais fácil desmontar uma fantasia ou receber doação de 

sobra de material de barracão, mas alguns lugares do Brasil não têm essa 

facilidade. E com isso, seis escolas chegaram à reta final da preparação e 

desfilaram. O sucesso foi tão grande que em seguida criou-se um grupo de 

acesso e um de avaliação, chegando a ter mais de 30 (trinta) escolas 

desfilando. Para diminuir os custos e aumentar a troca de informação entre os 

participantes, foi criado um grupo num aplicativo de mensagens.  

As escolas de samba de maquete também surgiram como um “hobbie”, 

mas se tornou uma competição que envolveu mais de vinte escolas inscritas e 

cujo julgamento dos quesitos que decidem as escolas campeãs, é feito por 
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profissionais envolvidos no carnaval real. Como premiação as escolas recebem 

troféus, medalhas e livros sobre a história do carnaval. Alguns desfiles são 

realizados por apenas uma pessoa, já outras agremiações contam com uma 

equipe.  

Assim como no carnaval real, quando acaba um desfile já começa a 

preparação do outro. Os desfiles são realizados duas vezes ao ano, um do 

Grupo Especial e do Grupo de Acesso em abril e do Grupo de Avaliação em 

outubro.  

Diversos sambistas são homenageados e transformados em bonecos e 

outros participam como julgadores. A avalição possui 7 (sete) quesitos que são 

avaliados por 28 (vinte e oito) jurados oficiais e 3 (três) reservas, sendo eles de 

8 (oito) estados diferentes.  

As escolas mais populares chegam a ter duas mil visualizações em seus 

desfiles e geralmente são aquelas que possuem maior torcida e repercussão.  

 

2.4 Os enredos das Escolas de Samba e a Relação com a História  

O samba e o carnaval no final dos anos 1920 e no decorrer das décadas 

de 1930 e 1940, no Rio de Janeiro, sofreram marcantes modificações em 

função do contínuo processo de modernização da cidade, iniciado em décadas 

anteriores. 

Na década de 1930 o samba vai se definindo primordialmente como um 

gênero musical, perdendo seus significados de dança e de festa, e o carnaval, 

principalmente por meio das escolas de samba, passa a ser quase que um 

sinônimo de samba. 

Entretanto há que se levar em conta que boa parte dos elementos 

constituintes dessa rica cultura popular em construção estão ligados, em 

grande parte, a uma outra faceta de todo o processo de modernização da 

cidade, cujo grande ponto de referência são as obras de remodelação urbana 

do prefeito Pereira Passos. A expulsão de populares do Centro da cidade, a 

favelização dos morros, a criação das escolas de samba e o crescimento 

populacional da cidade, juntamente com a futura institucionalização do carnaval 

pela prefeitura,  são processos correlatos. 

Em 1932, como visto anteriormente, ocorreu o primeiro desfile 

competitivo das escolas de samba. Esse primeiro concurso, apesar de já haver 
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um regulamento, ainda era realizado com um certo improviso, mas pode-se 

considerar que é a partir deste ano que as escolas de samba ganham 

visibilidade por aparecerem num veículo de comunicação local, o jornal Mundo 

Sportivo, que também patrocinou o concurso. 

No ano seguinte, 1933, como também visto anteriormente, o jornal O 

Globo foi quem patrocinou os desfiles pois o Mundo Sportivo já não existia, e 

estabeleceu a lista dos quesitos que seriam avaliados: poesia do samba, 

enredo, originalidade e conjunto. A letra do samba, portanto, seria levada em 

consideração pois era um fator importante na regulamentação 

ideológica/estética do samba 

Foi no desfile desse ano que, apesar de não ser unanimidade entre os 

pesquisadores, apareceu o primeiro samba-enredo da história, apresentado 

pelo G.R.E.S. Unidos da Tijuca. Um repórter de O Globo, ao comentar o 

desfile, fez questão de relatar a apresentação “de um samba principal que 

estava de acordo com o enredo”. Até então, as escolas tinham o costume de 

desfilar com dois sambas, um na ida e outro na volta, sem a preocupação de 

que os mesmos tivessem relação com o tema do desfile, isto é, o enredo, que 

muitas vezes nem existia. Os sambas eram improvisados na hora do desfile 

com versos alusivos a tudo o que estava acontecendo e com estribilhos 

populares conhecidos do público.  

Os desfiles que aconteciam tendo como fio condutor de suas 

apresentações eram os apresentados pelos ranchos e não os das escolas de 

samba, pelo menos até então. A Deixa Falar ao participar do desfile dos 

ranchos em 1932, apresentou o enredo “A Primavera e Homenagem à 

Revolução de Outubro”, sobre a revolução de 30, isto é, um tema da História, 

tendência que mais tarde seria seguida pelas demais escolas de samba.  

O esforço em sofisticar os enredos irritou os fundadores dos ranchos 

tradicionais. Em entrevista a Francisco Guimarães, mais conhecido como 

cronista Vagalume, Hilário Jovino, protestava, conforme Cabral (apud 

AUGRAS, 1998, p. 31), “outra novidade são os ‘fazedores de enredo’ que 

improvisados em professores que de história e metidos a discutir mitologia de 

orelhada, como fazem os que tocam piano de ouvido”.  

 Isso demonstra que os intelectuais incentivavam, já há algum tempo, 

que os ranchos desenvolvessem temáticas “nobres”, com finalidades 
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pedagógicas. O escritor Coelho Neto sugeriu em uma das edições do Jornal do 

Brasil de 1924, que os grupos carnavalescos adotassem para suas exibições 

os motivos cívicos. A sociedade carnavalesca “Ameno Resedá” atendeu ao 

pedido e tentou apresentar um enredo baseado no Hino Nacional, mas 

fracassou junto a seus competidores. No mesmo jornal, a direção do Ameno 

Resedá, publicou uma carta aberta lamentando a “dificuldade de desenvolver, 

conforme o sistema de comunicação próprio ao carnaval, as imagens cívicas 

que nunca foram corporificadas, mas apenas idealizadas”. Coelho Neto 

contestou, insistiu e profetizou: “um dia, o povo aprenderá alegremente em 

espetáculo artístico a amar o Brasil através da poesia de suas lendas, dos 

episódios de sua história, e dos feitos dos seus heróis”. 

 O carnaval de 1940 mostrou um primeiro ensaio de apropriação do 

carnaval por um programa nacionalista, ufanista, atrelado à máquina de 

propaganda do Estado. O G.R.E.S. Portela apresentou um enredo buscando 

saudar as instituições, mas o povo ao invés de cantar “salve a Justiça”. como 

estava na letra do samba, cantava “pau na Justiça”, como forma de protesto. 

Em 1941, no ano seguinte, o G.R.E.S. Portela corrigiu o fracasso e 

inaugurou uma série de vitórias com o samba “10 Anos de Glória”, 

homenageando Getúlio Vargas e a si mesma. 

Com a decretação de guerra contra a Alemanha, a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e a Liga de Defesa Nacional, fundada em 1916 no Rio de 

Janeiro, que era uma liga favorável ao apoio brasileiro aos Aliados na Primeira 

Guerra Mundial, insistem em promover o carnaval, impondo um tom patriótico e 

guerreiro. O G.R.E.S. Portela venceu mais uma vez e a letra de seu samba 

afirmava: “Terra de liberdade, Brasil nunca usou de falsidade”. 

Durante os três anos de guerra, a UNE e a Liga de Defesa Nacional, 

praticamente redigem as letras dos sambas que as escolas apresentariam no 

desfile. 

Na década de 60, período das lutas pela liberdade nos países africanos, 

as escolas de samba começaram a apresentar enredos baseados na ideia de 

resistência dos negros: 

Ao desfilar com o seminal Quilombo dos Palmares, no carnaval 
de 1960, o Salgueiro apresentou uma visão dos quilombolas 
fundamentada no caráter guerreiro e na defesa tenaz do 
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território rebelde; a Troia Negra nas matas nordestinas. (SIMAS 
e FABATO, 2015, p. 33)  

  

Em 1971 o G.R.E.S.E. Império da Tijuca, apresentou o primeiro enredo 

específico sobre as religiões afro-brasileiras intitulado “Misticismo da África 

para o Brasil”, no qual o samba enredo apresentava referências ao candomblé 

e à umbanda. 

Em 1976 a G.R.E.S. Em Cima da Hora apresentou o enredo “Os 

Sertões”, uma das obras primas de todos os tempos, que foi inspirada no livro 

homônimo de Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos. Apesar de ser 

considerado um dos maiores sambas-enredos de todos os tempos, o desfile 

não foi bem-sucedido levando à escola a ser rebaixada, demonstrando ser este 

um caso em que a vida imita a arte, pois o desfile com final infeliz foi 

compatível com o fim trágico do Arraial de Canudos. Tamanho foi o sucesso 

desse samba antológico que a mesma escola o reeditou em 2014, obtendo a 

13ª posição, porém, mantendo-se no mesmo grupo. 

Em 1977 a G.R.E.S. Arranco do Engenho de Dentro inaugurou uma 

tendência que é seguida até hoje, ao desenvolver o primeiro enredo dedicado 

exclusivamente à um orixá cujo título era “Logun, príncipe de Efan”. 

A década de 80 marcada pela redemocratização do país, traz duas 

novidades: os enredos que tratavam sobre o cotidiano e os enredos com temas 

politizados: 

Tais tendências só podem ser entendidas no contexto em que 
as broncas represadas pela sociedade brasileira, de forma 
geral, romperam as comportas do autoritarismo e desceram 
como águas livres, lavando tudo e mandando  às favas o 
entulho da repressão. (SIMAS e FABATO, 2015, p. 55) 

 
 A década de 90 inaugura a época dos enredos patrocinados influenciada 

pelo mundo globalizado, passando as escolas de samba a serem vistas como 

potenciais veículos de propaganda. 

Os desfiles das escolas de samba, atualmente, pressupõem uma 

estreita ligação entre o enredo proposto, a estética visual e o samba 

apresentado, ocasionando uma fácil leitura por parte dos espectadores. O 

G.R.E.S. Portela em seu desfile de 1939 sistematizou esses elementos no 

enredo “Teste ao Samba”. Paulo da Portela compôs o samba e no dia do 

desfile, apresentou-se “fantasiado” como um professor que distribuía diplomas 
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aos que estavam “fantasiados” de alunos. Como alegoria, a agremiação trouxe 

um quadro negro onde lia-se: “Prestigiar e amparar o samba, música típica e 

original do Brasil é incentivar o povo brasileiro”. Uma parte do samba-enredo 

dizia:     

Lá no morro 
Vamos vivendo de amor 
Estudando com carinho 
O que nos passa o professor [...] 
(SIMAS e FABATO 2015, p. 21) 

 
Da mesma forma, se hoje cada escola de samba escolhe o tema que 

bem entende, durante alguns anos, os enredos só podiam abordar assuntos 

nacionais e, ao contrário do que é amplamente divulgado, a iniciativa partiu das 

próprias agremiações como uma forma de legitimação e reconhecimento por 

parte do Estado. O então presidente Getúlio Vargas beneficiando-se dessa 

necessidade, para aproveitar a presença crescente da classe média no 

carnaval e em nome do nacionalismo, apoiou a proposta. Em 1935, ele fez um 

acordo com as recém-criadas escolas de samba, que já desfilavam pelo Centro 

do Rio de Janeiro, então capital federal, desde 1929. Em troca de verba 

pública, as agremiações retratariam temas brasileiros em seus enredos. Em 

1938, isso virou regulamento oficial da União das Escolas de Samba, 

responsável pelo julgamento dos desfiles na época, que introduziu a exigência 

de temas nacionais em consonância com o que propunha a política 

nacionalista da Era Vargas. O regulamento afirmava, de maneira categórica, 

que “não seriam permitidas histórias internacionais em sonhos ou imaginação”. 

Ao longo da década de 1940 essa intervenção do poder público 

aprofundou-se de maneira significativa. As agremiações passaram a ser vistas 

cada vez mais como uma forma eficaz de promover uma certa pedagogia de 

exaltação aos valores da pátria. Os enredos e os sambas passam a ter um 

caráter de civilizador das massas. Um carnaval que exemplifica esse caráter, é 

o de 1946, que ficou conhecido como “Carnaval da Vitória”, em função das 

comemorações da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. 

Por quase três décadas, os enredos se dividiram entre a exaltação da 

República e de seus presidentes e passagens da História do Brasil Império, 

que levou os compositores a se preocuparem ainda mais com a veracidade da 

História para escrever a letra dos sambas enredos. Dessa forma, 
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transformaram-se em mais uma narrativa, de tantas possíveis, de determinado 

fato histórico. 

No começo dos anos 80, no clima de luta pelo fim da ditadura, as 

escolas passaram a variar mais seus temas, homenageando figuras culturais e 

falando sobre movimentos populares. A guinada culminaria em 1989, com o 

G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, que exaltou os 100 (cem) anos de 

República com o enredo “Liberdade, Liberdade! Abre as Asas sobre Nós”, um 

ícone da redemocratização e dos poucos sambas-enredo a ficarem para 

sempre na memória musical. 

Atualmente, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, as escolas de 

samba recorrem aos temas históricos e os tornam enredos, fazendo, com que 

dessa forma, o sambódromo se torne uma imensa sala de aula por onde 

passam temas por vezes controversos da História. 

Exemplificando os enredos com temas históricos, em 1960 o G.R.E.S. 

Salgueiro conseguiu, em um só samba, escrever uma biografia de Zumbi dos 

Palmares no enredo “Quilombo dos Palmares”. A letra retrata a vida desse que 

é um dos maiores personagens da História do Brasil, dando o contexto 

histórico sobre a invasão dos holandeses, a tentativa de sobrevivência dos 

escravos pernambucanos, a fundação do Quilombo dos Palmares e até a 

derradeira morte do herói: 

“No tempo em que o Brasil ainda era 
Um simples país colonial, 
Pernambuco foi palco da história 
Que apresentamos neste carnaval. 
Com a invasão dos holandeses 
Os escravos fugiram da opressão 
E do julgo dos portugueses. 
Esses revoltosos 
Ansiosos pela liberdade 
Nos arraiais dos Palmares 
Buscavam a tranquilidade. 
Ô-ô-ô-ô-ô-ô 
Ô-ô, ô-ô, ô-ô. 
Surgiu nessa história um protetor. 
Zumbi, o divino imperador, 
Resistiu com seus guerreiros em sua Tróia, 
Muitos anos, ao furor dos opressores, 
Ao qual os negros refugiados 
Rendiam respeito e louvor. 
Quarenta e oito anos depois 
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De luta e glória, 
Terminou o conflito dos Palmares, 
E lá no alto da serra, 
Contemplando a sua terra, 
Viu em chamas a sua Tróia, 
E num lance impressionante 
Zumbi no seu orgulho se precipitou 
Lá do alto da Serra do Gigante. 
Meu maracatu 
É da coroa imperial. 
É de Pernambuco, 
Ele é da casa real.” 
 

Em 1977, o G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis contou a história da origem 

do carnaval e, de quebra, falou sobre costumes de Roma e do Egito Antigo 

com o enredo “Vovó e o rei da saturnália na corte egipciana”. A corte egipciana 

faz alusão a um dos prováveis inícios da festa: acredita-se que no Egito, a 

população usava máscaras e dançava envolta de um transportador que levava 

uma barca para a deusa Ísis. A Saturnália, por outro lado, se refere à festa que 

acontecia no período romano, quando os escravos eram tratados como 

homens livres, e os integrantes da festa sorteavam um rei que podia ordenar 

qualquer coisa – a comemoração costumava envolver bebidas e orgias. 

“A corte egipciana 
Enredos de nostalgia 
Não chore não vovó 
Não chore não 
Veja quanta alegria dentro da 
recordação 
Relembre a graça do entrudo 
E o fascínio do baile de Veneza 
Lá em Roma Pagã 
Para festejar a primavera 
Colhiam frutose faziam orgia 
Que começavam ao 
romper do dia 
E vinha um rei 
Num belo carro naval 
Alegrando a saturnália 
Inventando o carnaval” 

 
O G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis no ano de 1981 apresentou o enredo 

“Carnaval do Brasil, a Oitava das Sete Maravilhas do Mundo”, onde 

apresentava em seu samba as sete maravilhas do mundo antigo: 

“Com as 7 maravilhas deste mundo! 
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Os jardins suspensos da Babilônia 
Que um rei construiu com amor 
E orgulhoso a rainha ofertou 
E a muralha de longe fascina 
Quem tem olho grande não entra na China 
A estátua de Zeus 
O Deus de todo o povo grego 
E o templo de Diana 
Relicário de beleza! 
O Colosso de Rodes 
E as pirâmides do Egito 
O farol de Alexandria 
Iluminava até o infinito” 
 

O G.R.E.S. Estácio de Sá apresentou no carnaval de 1992 o enredo 

“Paulicéia Desvairada: 70 anos de Modernismo”. A semana de 1922 é um dos 

marcos da cultura brasileira, que contou com nomes como Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. O evento não foi ignorado 

pelos carnavalescos no aniversário de 70 anos da data. A letra fala sobre a 

diversidade de artes abordadas na semana, e principalmente dos fundamentos 

do movimento, que buscavam retratar o cotidiano brasileiro, a revitalização da 

arte barroca, e a diminuição da adoração dada à arte europeia. 

“Músicos, atores, escultores 
Pintores, poetas e compositores 
Expoentes de um grande país 
Mostraram ao mundo o perfil do brasileiro 
Malandro, bonito, sagaz e maneiro 
Que canta e dança, pinta e borda e é feliz 
E assim transformaram os conceitos sociais 
E resgataram pra nossa cultura 
A beleza do folclore 
E a riqueza do barroco nacional” 
 

 Em 2002, com o enredo “Asas de Um Sonho, Viajando Com o Salgueiro, 

o Orgulho de Ser Brasileiro”, os compositores do G.R.E.S. Acadêmicos do 

Salgueiro conseguiram contar como Santos Dummont criou o avião. O samba 

fala das inspirações do criador do avião: Leonardo da Vinci, que já havia 

tentado construir a máquina, e Ícaro, personagem mitológico que tinha asas de 

cera, que derreteram quando se aproximou do Sol.  A canção ainda cita o fato 

do primeiro voo da história ter sido registrado em Paris, com o brasileiro 

pilotando: 

“Dando asas à imaginação 
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Alcançou a imensidão 
O orgulho de ser brasileiro 
Este sonho foi de Ícaro, 
Renasceu em da Vinci, 
Pipas chinesas, aves de papel, 
Era mais leve que o ar 
Nos balões a flutuar, 
Cruzava mares, dirigível pelo céu 
Hoje eu vou salgueirar, 
Da avenida voar, com a 
bandeira do meu país 
Vou com Santos Dumont, tirando 
onda em Paris”. 
 

2.5 As possibilidades Pedagógicas com o Carnaval e os Desfiles das 

Escolas de Samba 

Como mostrado acima, desde que as escolas de samba decidiram por 

apresentar temas sobre personagens e acontecimentos relevantes da História, 

os enredos passaram a ter uma profunda relação com a História do Brasil 

narrada em livros acadêmicos e didáticos e que podem ser mobilizados pelos 

professores na hora de explicar determinados conteúdos. 

Utilizar os desfiles e os sambas-enredo como ferramenta para o ensino 

de História nos permite aprofundar questões relativas à formação multicultural 

da sociedade brasileira e fomentar o respeito às manifestações dos diversos 

grupos sociais. Como afirmam as Diretrizes Curriculares Nacionais33, a 

pluralidade cultural oferece elementos para a compreensão de que respeitar e 

valorizar as diferenças étnicas e culturais, exercendo a alteridade, não significa 

aderir aos valores do outro, mas, sim, respeitá-los como expressão da 

diversidade. 

Tendo como fonte os desfiles das escolas de samba em si, o professor 

pode apresentar trechos do mesmo, permitindo que os alunos observem como 

se deu a construção plástico-visual do enredo. Outra opção é a criação de 

desenhos e protótipos de fantasias e alegorias com a narrativa proposta; e 

também a própria construção de um desfile através de maquete, a partir de um 

determinado conteúdo abordado previamente. Os desfiles através de maquete, 

                                                 
33

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-
curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192 acesso em 05/11/2018. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
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inclusive ocorrendo disputas, como anteriormente informado, já é uma 

realidade possuindo um regulamento próprio34.  

A MultiRio que é a Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à 

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 

através de sua página na internet35, mostra como é possível contar toda a 

história da cidade do Rio de Janeiro utilizando os desfiles das escolas de 

samba, o que ratifica a ideia de que é possível utilizar os mesmos como uma 

possibilidade de recurso didático, conforme alguns relatos abaixo: 

Através do enredo do G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha em 2000, 

intitulado “O sonho da França Antártica de Villegagnon” é possível começar a 

relatar a história da cidade antes mesmo de sua fundação, quando em 1555, 

franceses chefiados por Nicolás Durand de Villegagnon aportaram na Baía de 

Guanabara a fim de instalar um núcleo colonial, a França Antártica.  

A expulsão dos franceses que só seria efetivada em 1567, dois anos 

depois de Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, fundar a cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro foi lembrada por algumas escolas no ano de 1965 

quando a cidade comemorou 400 (quatrocentos) anos. O G.R.E.S. Mocidade 

Independente de Padre Miguel apresentou o enredo “Parabéns pra você, Rio 

4º centenário” e o G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, o enredo “Homenagem 

ao Brasil no IV Centenário do Rio de Janeiro”. 

As benfeitorias realizadas durante o período em que o militar português 

Gomes Freire governou a Capitania do Rio de Janeiro (1733-1763) foram 

enredo do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense em 1962 com “Rio no século 

XVIII, apoteose a Carlos Gomes de Andrade, O conde de Bobadela”. 

Por volta de 1760, as primeiras mudas de café chegaram ao Rio de 

Janeiro, e seu cultivo logo despontou como uma atividade econômica 

promissora. O plantio começou na região da Lapa e de Santa Teresa, mas, já 

no início do século XIX, o lugar onde mais se plantava café, no Brasil, era a 

Tijuca, especificamente em fazendas localizadas em torno da Floresta.  

                                                 
34

 O regulamento das Escolas de Samba de Maquete está disponível em 
http://www.uesm.com.br/regulamento/. Acesso em 04/10/2018. 
35

 Disponível em http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13556-
a-hist%C3%B3ria-do-rio-de-janeiro-contada-por-sambas-enredos. Acesso em 04/10/2018. 

http://www.uesm.com.br/regulamento/
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13556-a-hist%C3%B3ria-do-rio-de-janeiro-contada-por-sambas-enredos
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13556-a-hist%C3%B3ria-do-rio-de-janeiro-contada-por-sambas-enredos
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O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, em 1992, apostou no enredo “O 

negro que virou ouro nas terras do Salgueiro”, referência ao “negro valente que 

transformou em ouro os grãos de nosso solo”, como justificou a escola. 

Em 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil transformou a 

cidade do Rio de Janeiro. Foram construídos chafarizes para o abastecimento 

de água, pontes e calçadas; abriram-se ruas e estradas; instalou-se a 

iluminação pública entre outros ganhos para a cidade. 

No carnaval de 2008, diversas escolas apostaram em enredos 

comemorativos dos 200 anos da chegada da Corte, como o G.R.E.S. Mocidade 

Independente de Padre Miguel com o enredo “O Quinto Império: De Portugal 

ao Brasil, uma utopia na História”, o G.R.E.S. São Clemente com o enredo “O 

clemente João VI no Rio: a redescoberta do Brasil” e também a Abertura dos 

Portos, cantada em 2001 pelo G.R.E.S. Império Serrano com “O Rio corre para 

o mar”. 

Em 1822, após receber abaixo-assinado com oito mil assinaturas, o 

príncipe D. Pedro recusou-se a obedecer à ordem de retornar a Portugal, 

decidindo permanecer no Rio. O episódio ficou conhecido como o Dia do Fico e 

foi tema do enredo da G.R.E.S. Beija-flor de Nilópolis em 1962. 

A Independência realizada às margens do riacho Ipiranga, em 7 de 

setembro de 1822, foi enredo do G.R.E.S. Império Serrano em 1961 com 

“Movimentos revolucionários e Independência do Brasil” 

Em 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu formalmente 

a escravidão dos negros no Brasil. No entanto, para que essa liberdade fosse 

de fato conquistada houve muita luta. E, cem anos após o episódio, o G.R.E.S. 

Estação Primeira de Mangueira questionou se fora tudo ilusão, com o enredo 

“Cem Anos de liberdade, realidade ou ilusão?”.  

No ano seguinte à assinatura da Lei Áurea, outro fato marcaria a história 

da cidade: o último baile do regime monárquico brasileiro, realizado na Ilha 

Fiscal, menos de uma semana antes da Proclamação da República, retratado 

pelo G.R.E.S.Império Serrano em 1953 com o enredo “O último baile da corte 

imperial”. A história continuou a ser contada pelo o G.R.E.S. Unidos da Tijuca 

em 1949 com o enredo “Proclamação da República”. 

A data também foi relembrada, e eternizada, nos versos do samba-

enredo do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense de 1989 cujo título do enredo era 



91 

 

 

 

“Liberdade, Liberdade, Abra as Asas Sobre Nós”, um dos sambas mais 

cantados. 

Nos primeiros anos do século XX, a imagem da capital federal precisava 

ser reconstruída e transformada em símbolo da modernidade. Sob o comando 

do engenheiro Francisco Pereira Passos e com inspiração no modelo de 

arquitetura e urbanismo francês, a cidade se transformou em um imenso 

canteiro de obras, passando para a história como o movimento do “bota-

abaixo”. Ficou a carga do G.R.E.S. União da Ilha do Governador retratar esse 

momento da história da cidade no enredo “Cidade Maravilhosa, o sonho de 

Pereira Passos” no carnaval de 1997.  

A Ditadura (1964-1985) também influenciou as composições, fosse em 

abordagens críticas e de resistência ou exaltando e fortalecendo o regime. 

Órgãos de censura controlavam o que era produzido e até mesmo 

monitoravam ensaios de escolas de samba, caso do G.R.E.S. Acadêmicos do 

Salgueiro em 1967, cujo enredo, “A história da liberdade no Brasil”, exaltava 

lutas populares. 

Em 1969, um ano depois do Ato Institucional nº 5, o G.R.E.S. Império 

Serrano teve que substituir a palavra “revolução” por “evolução”, em um dos 

sambas mais cantados de todos os tempos, do enredo “Heróis da Liberdade”. 

Em 1980, o G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel também clamava por liberdade em 

“Sonho de um sonho” 

Por outro lado, alguns enredos exaltaram o governo da época. Foi o 

caso, por exemplo, do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense, em 1972 com o 

enredo “Martim Cererê”; e do G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis, em 1974 com o 

enredo “Brasil Ano 2000” e 1975 com o enredo “Grande Decênio”. 

A fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro 

concretizou-se durante a ditadura militar, em 1975. A partir daí a Guanabara 

tornou-se um município do atual estado. Por motivos diversos, essa união 

sofria resistência, sentimento que deu o tom do enredo do G.R.E.S. Império 

Serrano em 1988 com “Para com isto, dá cá o meu”. 

Tantos outros sambas exaltaram as belezas naturais do Rio de Janeiro e 

personagens importantes para a cidade e o país, relembrando um passado de 

quem não só tem, como fez história. Em 2015, cheio de poesia, o enredo 
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“ImaginaRio, 450 janeiros de uma cidade surreal”, do G.R.E.S. Portela, 

celebrou o aniversário da cidade. 

Conclui-se, portanto, que os sambas-enredo e os desfiles das escolas 

de samba constituem um importante acervo documental para todos aqueles 

que se propõem a pesquisar aspectos da cultura e da história brasileiras. 
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CAPÍTULO 3: ACADÊMICOS DO SABER: ABRAM ALAS PRA HISTÓRIA 

  

3.1 O Livro Abre-Alas 

Os desfiles das escolas de samba são um verdadeiro espetáculo tendo 

como fio condutor o enredo, que, posteriormente, é transformado em 

linguagem plástica e visual nas fantasias e alegorias; e rítmico-musical no 

samba-enredo. É a partir da história a ser contada pela agremiação que irão se 

articular os diferentes elementos visuais e musicais que compõem o desfile. 

Com o desfile, as escolas percorrem a passarela do samba narrando o 

enredo através de simultâneas linguagens expressivas, com o “visual”, isto é, 

as fantasias coloridas e os carros alegóricos; e com o samba, o canto do 

“puxador” ou intérprete, acompanhado por toda a escola e cadenciado pela 

bateria. O movimento dançado das alas, grupos com fantasias alusivas a 

subtemas do enredo, conduz a evolução linear. Os principais tópicos do enredo 

são transformados nos carros alegóricos. A dança ritmada e coletiva dos 

corpos conduz a escola em movimento linear, integrando o “visual” ao “samba”, 

unindo as dimensões festiva e espetaculares do desfile. 

O desfile é dividido em certo número de partes, chamadas de “setores”. 

Cada setor refere-se, normalmente, a um momento do enredo, sendo 

composto de alas e uma ou, mais raramente, duas alegorias. 

Mas antes do desfile se transformar em espetáculo; do enredo se 

transformar em alegorias e adereços e da sinopse se transformar em samba, 

há uma intensa preparação e árduo estudo.  Os carnavalescos, junto de seus 

colaboradores, realizam uma vasta pesquisa sobre o tema proposto. Tal 

pesquisa fica devidamente documentada através da confecção do chamado 

livro “Abre-Alas”, um deles pode ser conferido no anexo C da pesquisa, todo 

seu conteúdo é posteriormente apresentado à opinião pública, após os desfiles, 

através da LIESANet, o ambiente virtual da LIESA. 
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Fonte: Capa do livro Abre-Alas das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro 

referente ao segundo dia de desfiles do carnaval de 2017. Disponível em 

<http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html>, acesso em 22 de julho de 

2017. 

 

O livro Abre-Alas é o documento oficial contendo todas as informações a 

respeito dos desfiles das escolas de samba do grupo especial. São formulários 

preenchidos pelos representantes das agremiações, quesito por quesito, com 

detalhes que ajudam os julgadores a consolidarem a sua avaliação.  

Já os compositores baseiam-se na sinopse do enredo, que não 

necessariamente compõe o livro Abre-Alas, para compor a letra e melodia do 

samba-enredo. 

Tal livro é dividido em partes chamadas fichas-técnicas. Antes de cada 

escola de samba apresentar as suas fichas técnicas, é apresentado a logo 

http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html
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oficial do enredo. A primeira delas, é a chamada ficha técnica do enredo. Nesta 

ficha são apresentadas: o enredo, o carnavalesco, o(s) autor(es) do enredo, 

o(s) autor(es) da sinopse do enredo e os demais colaboradores, se houver, e 

o(s) elaborador(es) do roteiro do desfile. 

Após, são apresentadas as referências bibliográficas que nortearam a 

elaboração da pesquisa e por fim, outras informações julgadas necessárias. 

       

Fonte: Livro abre-alas do G.R.E.S. União da Ilha do Governador referente ao carnaval de 2017, 

Grêmio Recreativo Escola de Samba que compõe o grupo especial do Rio de Janeiro. 

Disponível em  <http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html>, acesso em 

22 de julho de 2017. 

http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html
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Fonte: Livro abre-alas do G.R.E.S. União da Ilha do Governador referente ao carnaval de 2017, 

Grêmio Recreativo Escola de Samba que compõe o grupo especial do Rio de Janeiro. 

Disponível em  <http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html>, acesso em 

22 de julho de 2017. 

 

Posteriormente é apresentado o histórico do enredo, seguido pela 

justificativa do enredo e finalizando esta ficha com o roteiro do desfile, onde o 

carnavalesco e sua equipe, apresentam alegoria por alegoria e fantasia por 

fantasia com o nome de cada uma delas dentro de enredo proposto. 

http://liesa.globo.com/2018/por/03-carnaval/abrealas/index.html
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A próxima é a ficha técnica das alegorias. Nela são apresentados os 

protótipos dos carros alegóricos, ou pelo menos o que se espera deles, com o 

nome dos mesmos e o que representa no universo do enredo. Também são 

apresentados, nesta parte do livro Abre-Alas, os nomes dos principais 

destaques que comporão os carros alegóricos e suas respectivas profissões 

bem como o nome das fantasias que estarão trajando. Por fim, é descrito o 

endereço do barracão onde são confeccionados as alegorias e o nome e a 

função de todos os profissionais que desenvolvem as mesmas. 

 Na ficha técnica das fantasias, são apresentadas todas as fantasias das 

alas, descrevendo seu nome, a explicação sobre o que a mesma irá 

representar no desfile, o nome da ala a qual pertence e o nome do responsável 

pela ala. É descrito o endereço do atelier onde as mesmas são confeccionadas 

e o nome e a função de todos os profissionais que as desenvolvem. 

A ficha técnica do samba enredo, descreve cada estrofe do samba 

enredo ou faz uma explanação geral sobre a letra do mesmo. É relatado os 

autores do samba, o nome do presidente da ala dos compositores, o total de 

componentes da ala dos compositores, o compositor mais idoso, o compositor 

mais jovem e outras informações julgadas necessárias. 

A ficha técnica da bateria traz o nome do diretor geral e dos demais 

diretores da bateria, o total de componentes da mesma, o número de 

componentes por grupo de instrumentos e finaliza com outras informações 

julgadas necessárias. 

A ficha técnica da harmonia traz o nome do diretor geral e dos demais 

diretores de harmonia e o total de componentes da direção de harmonia. 

Também é apresentado o nome do(s) puxador(es) ou intérprete(s) do samba 

enredo e seus auxiliares e dos instrumentistas que o acompanham e por fim 

outras informações julgadas necessárias. 

Na ficha técnica da evolução são apresentados os nomes do diretor 

geral e outros diretores de evolução, o total de componentes da direção de 

evolução, os principais passistas femininos, os principais passistas masculinos 

e outras informações julgadas necessárias. 

A ficha técnica das informações complementares traz os nomes do 

presidente e vice-presidente da agremiação, do diretor geral e outros diretores 

de carnaval, do responsável pela ala das crianças e o total de componentes da 
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mesma, bem como a quantidade de meninas e de meninos; o(a) responsável 

pela ala das baianas e o total de componentes da mesma, bem como a baiana 

mais idosa (nome e idade) e a baiana mais jovem (nome e idade); o(a) 

responsável pela velha-guarda e o total de componentes da mesma, também 

apresentando o componente mais idoso (nome e idade) e componente mais 

jovem (nome e idade). Nesta parte também são apresentadas as pessoas 

notáveis que desfilam na agremiação (artistas, esportistas, políticos, etc.) e 

finaliza com outras informações julgadas necessárias. 

A ficha técnica da comissão de frente apresenta o responsável pela 

mesma, o nome do seu coreógrafo e diretor, o total de componentes e a 

quantidade de componentes femininos e masculinos e termina com outras 

informações julgadas necessárias. 

A última ficha técnica é a do casal de mestre-sala e porta-bandeira e traz 

o nome e a idade de todos os casais, geralmente são dois, mas algumas 

agremiações desfilam com três casais. Na parte das informações julgadas 

necessárias são apresentados os protótipos das fantasias e a explicação das 

mesmas, finalizando assim as informações obrigatórias que devem constar no 

livro Abre-Alas. 

As ricas informações que compõem o livro Abre-Alas, conforme 

apresentado acima, se tornam um importante material para ser trabalhado com 

os alunos, na medida que, ao construí-lo, terão a oportunidades de vivenciar 

alguns passos da construção de uma pesquisa, tais como a seleção de 

referências bibliográficas e a argumentação na defesa dos propósitos e dos 

objetivos da mesma. 

 

3.2  A Importância da Pedagogia de Projetos em Escolas de Privação de 

Liberdade 

Na experiência adquirida trabalhando em escolas de privação de liberdade, 

conhecendo suas especificidades e suas dificuldades, percebi que o trabalho 

que envolve os alunos diretamente, utilizando projetos, por exemplo, é muito 

mais produtivo e o resultado final torna-se ainda mais perceptível. 

Desenvolvendo trabalhos através de projetos o próprio aluno constrói o 

conhecimento, e o professor apenas propõe situações de ensino baseadas nas 

descobertas espontâneas e significativas dos alunos. 
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Em 2016, ano em que entrei na unidade escolar, o projeto que 

desenvolvemos foi sobre os “Cem anos do samba”, aproveitando o centenário 

do ritmo que marcou a vida, a carreira e obra do Cartola, patrono de nossa 

escola.   

 

Projeto de Leitura Escolar “Cem Anos do Samba” do Colégio Estadual Angenor de Oliveira- 

Cartola (Fonte: O autor, 2016.) 

 

No segundo PLE sugeri trabalharmos as festas regionais brasileiras, 

onde cada turma representou uma região brasileira.  

 

Projeto de Leitura Escolar “Festas Regionais Brasileiras” do Colégio Estadual Angenor de 

Oliveira- Cartola (Fonte: O autor, 2017.) 
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No terceiro, realizado este ano, foi sugerido pela SEEDUC trabalhar os 80 

anos de Martinho da Vila, e assim como os demais, os alunos realizaram 

trabalhos excelentes. 

 

Projeto de Leitura Escolar “Na minha escola todo mundo é bamba, todo mundo lê mesmo 

quem não samba”, em homenagem aos 80 anos de Martinho da Vila, do Colégio Estadual 

Angenor de Oliveira- Cartola (Fonte: O autor, 2018.) 

 

Quando nos referimos à “projeto” no ambiente escolar, podemos cair no 

erro de não especificar a que projeto estamos nos referindo, pois temos 

algumas possibilidades no emprego desta palavra no contexto educacional, tais 

como o Projeto Político Pedagógico da escola, o projeto de determinada 

temática a ser desenvolvida, entre outras. Por isso é importante ressaltar que 

me refiro à metodologia da Pedagogia de/por Projetos. 

O dicionário on line de português define ‘’projeto’’ como planejamento 

que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa; esquema; 

noção inicial, escrita e detalhada, do que se pretende desenvolver; aquilo que 

se pretende realizar, de acordo com esse esquema. Portanto um projeto requer 

organização e planejamento detalhado de como e onde se quer chegar, isto é, 

como alcançar os objetivos desejados. 

Segundo Almeida (2002) a ideia de projeto é própria da atividade 

humana, da sua forma de pensar em algo que deseja tornar real, portanto o 

projeto é inseparável do sentido da ação. 

Segundo Huber (1999 apud VENTURA, p. 38) a pedagogia de projetos 

dos alunos começa a se delinear na obra de Jean-Jacques Rousseau, quando 
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ele deseja que seu personagem Emile aprenda não através dos livros, mas 

através das coisas, tudo aquilo que é preciso saber, sugerindo que uma hora 

de trabalho valha mais que um dia de explicações. Ainda segundo Huber, a 

estruturação do conceito de projeto passa também por Karl Marx e a 

importância da práxis sublinhada por este autor, pelos mentores da escola ativa 

alemã, como Kerchensteiner, pelo filósofo e psicólogo americano John Dewey, 

pelo educador francês Celestin Freinet, pelos pesquisadores Henri Wallon e 

Jean Piaget, até chegar ao educador brasileiro Paulo Freire que deu uma 

dimensão de emancipação social ao aprendizado. 

Ao trabalharmos com projetos em sala de aula, precisamos ter 

flexibilidade e o bom senso de que o que foi planejado poderá tomar um novo 

rumo a partir das problemáticas e das contribuições do aluno, o que torna 

indispensável sabermos que o projeto será reconstruído enquanto estiver em 

execução. 

O trabalho com projetos deve ser sempre pensando e estimulado a partir 

de problemas ou situações problema a serem resolvidos, pois é compreensível 

que não se faz projetos a partir de certezas. Na pedagogia de projetos, é 

necessário “ter coragem de romper com as limitações do cotidiano, muitas 

vezes auto impostas” (ALMEIDA e FONSECA JÚNIOR, 2000, p. 22). 

Nas escolas de privação de liberdade o trabalho com a pedagogia de 

projetos adquire uma importância ainda maior do que nas escolas extramuros, 

por permitir que o aluno apenado que perde sua identidade ao adentrar aos 

estabelecimentos penais, como já fora afirmado, se reconheça como autor 

daquilo que foi produzido, resgatando-lhe a identidade, a autonomia e 

motivando-o a contextualizar conceitos já conhecidos, a descobrir outros que 

surgem durante o desenvolvimento do projeto e a trabalhar de forma 

colaborativa com os demais. 

Prado (2001), ao falar sobre a aprendizagem no trabalho por projeto, 

destaca a possibilidade de o aluno recontextualizar aquilo que aprendeu, bem 

como estabelecer relações significativas entre conhecimentos. Nesse 

processo, o aluno pode ressignificar os conceitos e as estratégias utilizados na 

solução do problema de investigação que originou o projeto e, com isso, 

ampliar seu universo de aprendizagem. O papel do professor é importante, na 
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medida em que, é o responsável por orientar o desenvolvimento das 

atividades, e propiciar a construção do conhecimento.  

Outro fator importante ao se trabalhar com a pedagogia por projetos é o 

favorecimento à interdisciplinaridade que ocorre ao rompermos com a ideia de 

que a mesma pode romper com a identidade da disciplina. Refletindo sobre 

esta questão Almeida ratifica essa ideia ao afirmar: 

“o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as 
permeáveis na ação de articular diferentes áreas de 
conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e 
situações da realidade. Isso não significa abandonar as 
disciplinas, mas integrá-las no desenvolvimento das 
investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria 
identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem articulações 
horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a qual 
tem como pano de fundo a unicidade do conhecimento em 
construção”. (ALMEIDA, 2002, p. 58) 

 

Segundo Leite (1996) em artigo publicado na Revista Presença 

Pedagógica, ao participar de um projeto o aluno está envolvido em uma 

experiência educativa em que o processo de construção de conhecimento está 

integrado às práticas vividas, está desenvolvendo uma atividade complexa e 

que nesse processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de um 

determinado objeto do conhecimento cultural e se formando como sujeito 

cultural. 

Aprender, portanto, deixa de ser um simples ato de memorização e 

ensinar, não significa mais repassar conteúdos prontos, mudança esta que é 

essencial para todas as disciplinas escolares mas, em especial para o ensino 

de História, que se propõe a ser dinâmico e atual e tem como um de seus 

objetivos produzir conhecimentos e não apenas a sua transmissão por parte do 

professor que, por sua vez, os recebe pronto nos livros didáticos.  

O trabalho com projetos favorece a possibilidade de os alunos 

perceberem-se como coautores de suas aprendizagens, o que lhes permite 

fazer escolhas, decidirem e se envolverem com essas escolhas, assumindo 

responsabilidades, planejando suas ações e sendo sujeitos em todo esse 

processo. O conhecimento passa a ser construído juntamente com o contexto 

em que está inserido, não sendo possível, assim, separar os aspectos sociais, 

emocionais e cognitivos contidos nesse processo.  

  O trabalho com projetos pode dar conta de alguns objetivos 
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educacionais com maior profundidade, em particular o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, o aprender a aprender, o desenvolvimento da 

organização individual e coletiva, bem como a capacidade de tomar decisões e 

fazer escolhas com o propósito de realizar pequenos ou grandes projetos 

pessoais.  

Ainda segundo Lúcia Helena, um projeto pode ser desenvolvido em 

“etapas” ou “fases” e para a sua organização e desenvolvimento, três etapas 

são fundamentais:  

A problematização, que é o início do projeto, os alunos expressam suas 

ideias e o conhecimento a respeito do tema em questão. Todos trazem consigo 

hipóteses explicativas e a partir de então, a intervenção pedagógica surge. 

O desenvolvimento, é a consequência natural da primeira etapa, ela 

surge da necessidade de se planejar as estratégias mais adequadas para que 

os objetivos do grupo sejam atingidos e buscando respostas para as questões 

propostas. 

A síntese, esta fase é preparada desde o planejamento e prossegue ao 

longo do projeto com a previsão, organização e sintetização das informações 

coletadas. No momento da conclusão, avaliam-se os conhecimentos 

adquiridos, os procedimentos utilizados, as atitudes incorporadas e, sobretudo, 

se as questões que inicialmente foram levantadas estão resolvidas ou se existe 

a necessidade de ir adiante a partir do levantamento de novos problemas. 

Há que se ressaltar que, apesar de essas etapas serem destacadas no 

desenvolvimento de um projeto, esses processos são contínuos e não podem 

ser reduzidos a um quadro esquemático e fragmentado. Podemos ter projetos 

especificamente da turma ou da escola como um todo. 

Para um projeto da escola, é muito importante que os professores se 

encontrem, estudem e planejem conjuntamente o tema e qual o projeto para 

desenvolvê-lo. Esse é um desafio das escolas e dos sistemas de ensino do 

nosso país que precisa ser superado para alcançarmos um trabalho mais 

coletivo e dinâmico em nossas escolas. 

Nesse sentido, compreendemos que, para ser um projeto, o 

desenvolvimento do trabalho na sala de aula deve ter a participação dos 

educandos em algumas decisões, para que eles aprendam também a analisar 

situações, tomar decisões e ter a experiência de pôr em prática o que foi 
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planejado. Mesmo as resoluções que são tomadas previamente pelo professor 

devem ser explicadas e justificadas, ou seja, partilhadas com os educandos, 

tendo como referência a realização do projeto. 

Vale ressaltar que nenhuma ação docente deve se dar sem a devida 

crítica e desvinculada de nosso interesse com o objetivo de buscar uma 

educação de qualidade para todos e uma sociedade mais igualitária. 

É importante reiterar sempre que os conteúdos escolares não são 

desprezados no trabalho com projetos. Ao contrário, eles ganham significado, 

são contextualizados, dinamizados e transformados em saberes construídos 

por meio da pesquisa e da investigação, ao invés da simples transmissão do 

professor e da memorização dos educandos. 

O trabalho com a pedagogia de projetos, conforme já mencionado, 

possibilita que o conhecimento seja construído juntamente com o contexto em 

que está inserido, não o desvinculando dos aspectos sociais, emocionais e 

cognitivos contidos nesse processo, e vai de encontro aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ao afirmar que é relevante: 

“Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos 
sociais, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles” (BRASIL, 
1997. p.13)  

 

E, segundo, Sônia Nikitiuk, também com as novas orientações para o 

ensino de História: 

“percebemos também que as novas orientações para o ensino 
de História pretendem promover uma prática pedagógica 
aberta e dinâmica, preocupada fundamentalmente com a 
questão da cidadania. Tal questão nos remete à necessidade 
de instituição de uma escola que se preocupa com a formação 
– e nesse sentido abrange o projeto de situar o aluno no seu 
contexto histórico, a fim de capacitá-lo para o agir e 
transformar, e não apenas para atuar e reproduzir.” (NIKITIUK, 
2001, p. 91) 

 

Conclui-se, portanto, que utilizar uma pedagogia que torne o ensino mais 

dinâmico e atrativo, porém não menos comprometido e contextualizado, é uma 

ferramenta eficaz em todas as modalidades de ensino, mas sobretudo nas 

escolas em privação de liberdade pois, como relatado acima, currículos 

tradicionais e um quadro de professores aparentemente despreparados, não 
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surtirão os efeitos esperados, não provocarão atitudes positivas por parte dos 

internos.  

Diante de novas perspectivas para o ensino de História e de 

metodologias inovadoras para o ensino de maneira geral, os professores 

precisam estimular seus alunos a repensar o ensino de História diante das 

novas problemáticas que se colocam. Atualmente o ensinar História pressupõe 

dar condições ao aluno de reconhecer-se como agente dessa História. 

 

3.3  Proposta Didática com os Desfiles das Escolas de Samba 

A elaboração desta proposta didática tem como objetivo o 

desenvolvimento de um guia prático para professores de um projeto que 

culminará na montagem de um desfile de escola de samba, no qual as 

alegorias e fantasias serão expostas através de maquete e todo o processo 

transformado numa exposição. O guia diagramado está referenciado como o 

apêndice desta pesquisa. 

Para tanto algumas etapas do livro Abre-Alas serão seguidas e o enredo 

será extraído do currículo de História para a educação básica. As etapas a 

serem cumpridas foram nomeadas com os quesitos mais importantes e 

imprescindíveis de um desfile de escola de samba. Ressaltamos que a 

proposta não se encerra em si mesmo, ficando o professor à vontade para 

adaptá-lo à realidade de sua unidade escolar e de sua turma. Algumas 

sugestões de textos, artigos e entrevistas são sugeridos estando já disponíveis, 

no caso daqueles retirados da internet, os links para facilitar a sua busca. 

 

GUIA PRÁTICO PARA PROFESSORES 

 

TEMA DO PROJETO: 

Abram alas, vem História por aí... Construindo um desfile de escola de samba! 

 

Elaborado por 

Clemir Barbosa do Nascimento 

 

Orientado por 

Márcia de Almeida Gonçalves 
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Projeto Gráfico e Diagramação: 

Hannaly Oliveira 

 

A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo! 

Nelson Mandela 
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INTRODUÇÃO 

Este guia prático propõe trabalhar o conceito de patrimônio, suas vertentes, em 

especial o imaterial e o cultural, a partir dos desfiles das escolas de samba do 

Rio de Janeiro e também as atuais políticas de preservação dos mesmos, onde 

através de um projeto, os alunos montem um desfile de escola de samba, uma 

exposição da construção do mesmo e o livro “abre-alas”, que é o documento 

oficial contendo todas as informações a respeito dos desfiles das escolas de 

samba, quesito por quesito, com detalhes que ajudam os julgadores a 

consolidarem a sua avaliação, além das referências bibliográficas e fontes que 

auxiliaram o carnavalesco e sua equipe a desenvolverem o mesmo.  

O presente projeto é baseado na pedagogia de projetos, pois o envolvimento 

que essa prática proporciona, desperta nos alunos o desejo pelo conhecimento 
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e os ajuda a se perceberem como integrantes da sociedade e agentes da 

História. É importante reiterar que os conteúdos escolares não são 

desprezados no trabalho com projetos, ao contrário, eles ganham significado, 

são contextualizados, dinamizados e transformados em saberes construídos 

por meio da pesquisa e da investigação, ao invés da simples transmissão do 

professor e da memorização dos educandos. 

O trabalho com a pedagogia de projetos, possibilita que o conhecimento seja 

construído juntamente com o contexto em que está inserido, não o 

desvinculando dos aspectos sociais, emocionais e cognitivos contidos nesse 

processo. 

Para realizar tal projeto, o professor irá eleger um determinado conteúdo do 

currículo da educação básica que funcionará como o enredo do desfile a ser 

desenvolvido, e no qual, a partir dele poderá ser composto um samba-enredo e 

idealizadas as alegorias e as fantasias que culminará na montagem de um 

desfile de escola de samba através de maquete e todo o processo 

transformado numa exposição. Para tanto algumas etapas do livro “abre-alas” 

serão seguidas, sendo as mesmas nomeadas com os quesitos mais 

importantes e imprescindíveis de um desfile de escola de samba.  

Ressaltamos que a proposta não se encerra em si mesmo, ficando o professor 

à vontade para adaptá-lo à realidade de sua unidade escolar e de sua turma. 

Algumas sugestões de textos, artigos e entrevistas são sugeridos estando já 

disponíveis, no caso daqueles retirados da internet, os links para facilitar a sua 

busca. De uma maneira mais lúdica, mas nem por isso dissociada do currículo 

escolar e dos objetivos do ensino da História, os alunos terão mais facilidade 

de aprendizagem, alcançando o objetivo da educação, em consonância com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que preconiza que a 

oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais será 

organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e 

rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade 

prevista no artigo 23 da LDB. 

Este guia é parte da pesquisa que problematizou a prática educacional dentro 

das escolas prisionais; demonstrou em que momento e contexto a educação 

passou a existir nesses espaços de privação de liberdade, apresentando as 

bases legais que fundamentam a sua existência e que por fim analisou como é, 
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especificamente, o ensino de História  no Colégio Estadual Angenor de 

Oliveira-Cartola, uma das escolas que compõem o Complexo Penitenciário de 

Gericinó, o maior do Estado do Rio de Janeiro, localizado em Bangu, Zona 

Oeste da capital. 

Bom trabalho e rumo à nota 10! 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 Público Alvo: Anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 Disciplina envolvida: História 

 Etapas: 06 

 Duração: 36 aulas (45 min cada) 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO:  

Qual a relação existente entre a História, o ensino de História e os desfiles das 

escolas de samba? 

Os enredos são em grande parte, temas históricos e o que as escolas 

apresentam é uma narrativa, de tantas possíveis, deste tema histórico. Houve 

um período em que os enredos só podiam abordar assuntos nacionais e, ao 

contrário do que é amplamente divulgado, a iniciativa partiu das próprias 

agremiações como uma forma de legitimação e reconhecimento por parte do 

Estado. O presidente Getúlio Vargas beneficiando-se dessa necessidade, para 

aproveitar a presença crescente da classe média no carnaval e em nome do 

nacionalismo apoiou a proposta. Em 1935, ele fez um acordo com as recém-

criadas escolas de samba, que já desfilavam pelo centro do Rio de Janeiro, 

então capital federal, desde 1929. Em troca de verba pública, as agremiações 

retratariam temas brasileiros em seus enredos. Desde então, os grandes 

acontecimentos e datas comemorativas são retratadas pelas escolas de samba 

como os 200 anos da chegada da família real ao Brasil, os “500 anos de 

descobrimento do Brasil” e dos 450 anos de fundação da cidade do Rio de 

Janeiro no ano 2015 que em alguns casos torna-se uma obrigatoriedade que 

parte do poder público, em virtude da visibilidade nacional e internacional dos 

desfiles. 
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DESENVOLVIMENTO:  

A pesquisa prévia sobre o que será tratado no enredo e no desfile, a exemplo 

do livro Abre-Alas. A criação de um desfile de escola de samba na forma de 

maquete e uma exposição sobre o processo de criação do mesmo. 

 

SÍNTESE: 

O desfile, através de maquete, e a transformação do processo de criação do 

mesmo em exposição  

 

OBJETIVOS: 

De ensino (para o professor) 

 Proporcionar aos alunos a ampliação de conhecimentos quanto à 

relação do carnaval, das escolas de samba e dos seus desfiles com a 

História; 

 Proporcionar aos alunos à ampliação do conceito de Patrimônio; 

 Possibilitar o entendimento que a História é construída por narrativas e 

que os desfiles das escolas de samba ao retratar temas históricos, é 

mais uma narrativa. 

 

De aprendizagem (para os alunos) 

 Conhecer a origem das escolas de samba e sua relação com o contexto 

urbano da cidade do Rio de Janeiro; 

 Identificar que as escolas de samba ao tratar de temas históricos em 

seus desfiles, apresentam uma narrativa de tantas possíveis e que, 

portanto, a um trabalho de seleção de que memórias devem ser 

silenciadas ou não; 

 Conceituar Patrimônio, suas vertentes e as políticas de preservação dos 

mesmos; 

 Ampliar seu conhecimento a respeito das manifestações artísticas e 

culturais do Brasil. 

 

CONTEÚDOS: 

 Qualquer tema do currículo de História do ensino básico  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 Conhecimentos prévios; 

 Produções coletivas; 

 Audição, leitura e interpretação de sambas-enredo 

 Leitura de documentos relativos ao samba, às escolas de samba e ao 

samba-enredo 

 Desenhos, pinturas, construção de alegorias e fantasias (que poderão 

ser criados ou impressos); 

 

RECURSOS: 

 Aparelho para reprodução dos sambas-enredo 

 Aparelho para reprodução dos vídeos (TV/Computador/Data Show) 

 Texto sobre Patrimônio, suas vertentes e políticas de preservação 

 Decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a patrimonialização das 

escolas de samba do Rio de Janeiro como Patrimônio Cultural  

 Decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a patrimonialização do 

samba-enredo como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial 

 Texto do IPHAN sobre a patrimonialização do samba do Rio de Janeiro 

 Imagens de desfiles das escolas de samba com temas históricos  

 Áudios e letras de sambas-enredo  

 Vídeos com fragmentos de desfile de escolas de samba cujo enredo seja 

tema histórico (sugestões abaixo) 

 Vídeo sobre as origens das escolas de samba: 

http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-desfile-das-

escolas-de-samba Acesso em 23/07/18. 

 Desenhos de fantasias das escolas de samba, disponíveis na internet: 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&

ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escol

as+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+s

amba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.

1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No

1M: Acesso em 23/07/2018. 

 

http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-desfile-das-escolas-de-samba
http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-desfile-das-escolas-de-samba
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=UWtXW6isIpKuwgSeqZToAQ&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba+virtuais&gs_l=img.3...30051.31659.0.31916.9.9.0.0.0.0.251.1153.1j7j1.9.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.MrM9oot1ij0#imgrc=LOEkSfY9l0No1M
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https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&

ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas

+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l

=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.i

mg..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0 Acesso em 23/07/18. 

 Papeis diversificados, cola, tesouras, tintas, pincéis, isopor, palito de 

churrasco, dentre outros. 

  

Sugestões: 

 

 Parabéns pra você, Rio (4º centenário) 

G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel – 1965 

Compositores: Tio Dengo e Aloísio 

Sobre a comemoração dos 400 anos de fundação da cidade do Rio de 

Janeiro, relembrando a trajetória de Estácio de Sá. A letra do samba 

está no anexo H. 

 

 Cinco Bailes da História do Rio 

G.R.E.S. Império Serrano – 1965 

Compositores: Bacalhau, Ivone Lara e Silas de Oliveira 

Relata cinco grandes eventos da cidade do Rio de Janeiro, tal qual um 

grande baile: 1: Os 20 anos de fundação da Cidade, em 1585; 2: A 

grande festa de mudança de capital do vice-reino do Brasil, de Salvador 

para o Rio de Janeiro, em 1763; 3: A aclamação de Dom João VI como 

Rei de Portugal, Brasil e Algarves, em 1818; 4: O grande baile da 

Independência do Brasil, em 1822 e 5: O último baile do Império, 

ocorrido na Ilha Fiscal, em 1889. A letra do samba está no anexo G. 

 

 “E por falar em saudade” 

G.R.E.S. Caprichosos de Pilares – 1985  

Compositores: Almir Araújo, Marquinhos Lessa, Hércules Corrêa, 

Balinha e Carlinhos de Pilares 

Os sambas-enredos dos anos 1980 trouxeram exemplos de críticas 

sociais mais amplas e outras direcionadas ao governo, calcadas no ritmo 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=c2tXW5ybFYTCwATTv5kw&q=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&oq=desenhos+de+fantasias+das+escolas+de+samba&gs_l=img.3...61951.63720.0.63970.9.9.0.0.0.0.177.916.1j7.8.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.vK7BX2YgSe0
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da liberdade que a reabertura começava a permitir. A Caprichosos de 

Pilares neste samba, reclamou da inflação, chamou o “pacotão” 

econômico de “cascata” e, após a derrota das Diretas, desfilou com o 

enredo “E por falar em saudade”, lembrando o tempo em que 

“diretamente, o povo escolhia o presidente”. A letra do samba está no 

anexo D. 

 

 “Kizomba, festa da raça” 

G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel – 1988 

Compositores: Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila 

Busca desconstruir um dos mais caros mitos da história oficial, que 

atribui à generosidade da princesa Isabel todo o crédito pelo fim da 

escravidão no Brasil. Explicita a importância da resistência dos 

escravizados para a construção da abolição. Kizomba é uma palavra de 

origem kinbundo, língua africana originária do milenar tronco linguístico 

banto, e que muito contribuiu para o vocabulário do português falado no 

Brasil, sendo, até hoje, falada em Angola, e significa festa de exaltação 

da vida e da liberdade. A letra do samba está no anexo I. 

 

 “Liberdade, Liberdade! Abre as Asas Sobre Nós” 

G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense – 1989 

Compositores: Niltinho Tristeza, Preto Jóia, Vicentinho e Jurandir 

Era o ano do centenário da Proclamação da República. Após 25 anos de 

regime militar, o povo poderia eleger um presidente por meio de seu 

voto. Não se tratava então apenas de uma exaltação à velha República 

de 1889 do marechal Deodoro da Fonseca, mas uma oblação à nova 

República de 1989 ligada a Ulisses Guimarães e à constituição de 1988. 

Pelo passado falar do presente. A letra do samba está no anexo F. 

 

 “Será que votei certo para presidente?” 

S.E.R.E.S. Unidos do Cabuçu – 1990 

Compositores: Afonsinho, João Anastácio, Walter da Ladeira e Carlinhos 

do Grajaú 
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Fala sobre a primeira eleição direta para presidente acontecida no Brasil, 

após 1961, ocorrida no ano de 1989, quando a bordo de muitas 

esperanças de moralidade e modernidade foi eleito Fernando Collor de 

Mello. Como a história demonstrou, não foi daquela vez pois, 

ironicamente, o governo que dizia ter por alvo o combate à corrupção, foi 

acusado de envolvimento em diversos casos de desvio de dinheiro 

público e Collor renunciou à presidência antes de ser efetivado o 

impeachment. A letra do samba está no anexo J. 

 

 “Paulicéia Desvairada: 70 anos de Modernismo” 

G.R.E.S. Estácio de Sá – 1992 

Compositores: Djalma Branco, Déo, Maneco e Caruso 

Relata a transformação causada pelo modernismo no Brasil. No 

princípio do século, a cultura brasileira estava estagnada. O Modernismo 

descobriu um outro Brasil e seu passado artístico. O barroco mineiro até 

então era desconsiderado. Os modernistas descobriram o Nordeste, a 

Amazônia, o Sul, resgataram a modinha tradicional, valorizou o 

chamado estilo Império (século XIX). Cultuaram o folclore e voltaram-se 

para as raízes da nacionalidade. Mário de Andrade, Oswald de Andrade 

e Villa-Lobos mostraram a todos um novo país. A letra do samba está no 

anexo E. 

 

 

 “Naminsky – Obi Alagbara, Obi Omaran” 

G.R.E.S.V. Independentes – 2018 

Compositores: Charlles, Diney SP, Isac Ferreira, Rafael Ferreira, 

Raphael Soares, Rodrigo Raposa, Victor Fernandes e Victor Nowosh 

“Naminsky” é uma expressão ioruba para mulheres (obí) resilientes, 

guerreiras. “Naminsky, Obí Alagbara, Obí Omaran” (guerreiras, mulheres 

resistentes, mulheres fortes”). O samba relata a história de 10 mulheres 

negras que resistiram à escravidão e construíram zonas de fuga para a 

liberdade: Aqualtune, Dandara dos Palmares, Eva Maria do Bonsucesso, 

Luisa Mahin, Na Agotime, Maria Felipa, Mariana Crioula, Maria Firmina 
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dos Reis, Esperança Garcia e Tereza de Benguela. A letra do samba 

está no anexo K. 

 

 “História para ninar gente grande” 

G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira – 2019  

Compositores: Danilo Firmino, Deivid Domênico, Mamá, Márcio Bola, 

Ronie Oliveira eTomaz Miranda 

Sobre o lado não oficial de personagens e da História do Brasil. A 

proposta é questionar e mostrar uma nova versão de acontecimentos 

históricos, como o descobrimento, a independência e a abolição, pois a 

história oficial escolhe quem deve e quem não deve ser lembrado. 

Propõe um olhar para quem deveria estar nos livros e porque, os que 

estão, foram escolhidos para estar. A letra do samba está no anexo L. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Processual, durante o desenvolvimento da criação do desfile e da 

exposição do processo de criação do mesmo, portanto, o professor 

deverá observar o envolvimento, a participação e as produções dos 

alunos. 

 

CULMINÂNCIA: 

 Montagem de um desfile de escola de samba através de maquete e uma 

exposição do processo de criação do mesmo. 

 

ETAPAS DO PROJETO: 

(Foco em atividades em grupos) 

 

ETAPA 1 

COMISSÃO DE FRENTE 

PATRIMÔNIO, SUAS VERTENTES E POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO 

 

Expor para a turma os objetivos da aula, enfatizando que eles conversarão 

sobre o conceito de Patrimônio, suas vertentes (familiar, cultural, histórico, 

artístico...) e as atuas políticas de preservação dos mesmos, através do IPHAN 
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– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dos órgãos estaduais, 

no caso do Estado do Rio de Janeiro, o INEPAC – Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural e do município do Rio de Janeiro, do IRPH – Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade. 

Propor como atividade inicial, a construção coletiva de um quadro de palavras 

que remetam ao significado de PATRIMÔNIO. Escrever no quadro a palavra 

patrimônio e pedir que digam o que entendem por patrimônio, escrevendo em 

torno, o que disserem. Após esta etapa, fazer a leitura coletiva do quadro, 

destacando as palavras e suas relações com o contexto. 

Trabalhar o texto selecionado sobre Patrimônio e suas vertentes. Ao abordar o 

conceito de Patrimônio Cultural, demonstrar como o carnaval tornou-se 

Patrimônio Cultural do Brasil, realizando junto com os alunos um levantamento 

histórico de como essa festa de cunho popular alçou o status de cultura 

brasileira e como está presente nas diversas regiões. 

Ao falar sobre o conceito de Patrimônio Cultural Imaterial apresentar o texto do 

IPHAN e o decreto da Prefeitura do Rio que declaram o samba do Rio de 

Janeiro como um desses patrimônios, consagrando-o ainda mais, como uma 

das referências culturais brasileiras. 

 

ATENÇÃO: Não esquecer de registrar fotos da atividade, de guardar o 

resultado da própria atividade e de anexar os textos trabalhados para compor o 

livro Abre-Alas e a exposição! 

 

APROFUNDANDO... 

 

FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da 

política federal de preservação no Brasil. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

UFRJ/MinC-IPHAN, 2005. 296p. 

 

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro & FONSECA, Maria Cecília 

Londres. Patrimônio imaterial no Brasil. Brasilia: UNESCO/Educarte, 2008 

(Parte I – p.11-36) 
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FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da “pedra e cal”: por uma 

concepção ampla de patrimônio. In: ABREU, Regina & CHAGAS, Mário 

(orgs). Memória e patrimôno: ensaios contemporâneos.  Rio de Janeiro: DP&A, 

2003. 

 

LARAIA, Roque de Barros. Patrimônio imaterial: conceitos e implicações. 

In: TEIXEIRA, Joao Gabriel L.C.; GARCIA, Marcus Vinícius C. & GUSMAO, 

Rita (orgs) Patrimônio imaterial, performance cultural e (re)tradicionalização. 

Brasília: ICS-UNB, 2004. 

 

Samba do Rio de Janeiro é Patrimônio Cultural do Brasil. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-

patrimonio-cultural-do-brasil Acesso em 23/07/18. 

 

Dossiê Matrizes do Samba no Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/13_1%20Samba%20do%20

Rio%20de%20Janeiro%20%C3%A9%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20do

%20Brasil.pdf Acesso em 23/07/18. 

 

Lista dos Patrimônios Imateriais da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/patrimonio-imaterial Acesso em 23/07/18. 

 

Decreto nº 42708 de 29 de dezembro de 2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro 

que registra como patrimônio cultural de natureza imaterial o samba-enredo. 

Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4198678/49DECRETO42708Sa

mbaenredo.pdf Acesso em 23/07/18. 

 

A evolução histórica e artística do samba-enredo da Série “Patrimônio Imaterial 

do Rio” da MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Disponível 

em: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/13_1%20Samba%20do%20Rio%20de%20Janeiro%20%C3%A9%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20do%20Brasil.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/13_1%20Samba%20do%20Rio%20de%20Janeiro%20%C3%A9%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20do%20Brasil.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/13_1%20Samba%20do%20Rio%20de%20Janeiro%20%C3%A9%20Patrim%C3%B4nio%20Cultural%20do%20Brasil.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/patrimonio-imaterial
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4198678/49DECRETO42708Sambaenredo.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4198678/49DECRETO42708Sambaenredo.pdf
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http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagensartigos/reportagens/1207

3-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-hist%C3%B3rica-e-art%C3%ADstica-do-samba-

enredo Acesso em 23/07/18. 

 

ETAPA 2 

CARRO ABRE-ALAS 

ESCOLAS DE SAMBA: ORIGENS E RELAÇÕES COM O RIO DE JANEIRO 

 

Tomando por base a atividade anterior, iniciar o aprofundamento do estudo do 

tema mediante questões do tipo: vocês sabem qual a origem das escolas de 

samba? Quando iniciaram os desfiles? Que temas eram retratados nos 

enredos? Como as escolas de samba transformam conhecimento em samba, 

alegorias e fantasias? Ouvir as respostas e após exibir o vídeo intitulado 

“Primeiro desfile das escolas de samba” da série “De lá, pra cá”, da TV Brasil 

disponível no portal EBC: http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-

desfile-das-escolas-de-samba Acesso em 23/07/18. Encerrado o vídeo, 

questionar o que acharam do mesmo e solicitar que anotem as informações 

que acharam mais relevantes. Recolher as informações para compor a 

exposição. O professor poderá transcrever essas informações em folha própria 

criando uma linguagem visual para a exposição.  

Explicar que o Rio de Janeiro, por ter sido sede do governo colonial, capital do 

Brasil Monárquico e primeira capital federal da então recém-proclamada 

República, foi lhe assegurado o prestigioso lugar de centro cultural do país e 

por este motivo, o carnaval realizado aqui é reconhecido, internacionalmente, 

como o carnaval do Brasil, especificamente o que ocorre na Marquês de 

Sapucaí com os desfiles das escolas de samba que acompanham a vida 

urbana desde 1932. 

Tais escolas de samba ao apresentarem seus desfiles, contam através de seu 

enredo, uma história. Portanto, partindo dessa afirmação, é preciso identificar 

que história está sendo contada e para quem está sendo contada. Que 

memórias estão sendo mobilizadas e quais estão sendo silenciadas. Quem 

está contando e como está sendo contada esta história. Quais identidades 

estão em evidência, além de levar em consideração que o desfile de uma 

escola de samba, atualmente, tornou-se um espetáculo onde há a 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagensartigos/reportagens/12073-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-hist%C3%B3rica-e-art%C3%ADstica-do-samba-enredo
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagensartigos/reportagens/12073-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-hist%C3%B3rica-e-art%C3%ADstica-do-samba-enredo
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagensartigos/reportagens/12073-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-hist%C3%B3rica-e-art%C3%ADstica-do-samba-enredo
http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-desfile-das-escolas-de-samba%20Acesso%20em%2023/07/18
http://tvbrasil.ebc.com.br/delapraca/episodio/primeiro-desfile-das-escolas-de-samba%20Acesso%20em%2023/07/18
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condensação de multiplicidade de vivência e de gostos que precisa ser 

analisada. 

Apresentar um livro Abre-Alas, de preferência de uma escola de samba da 

região, demonstrando que antes dos enredos transformaram-se em linguagem 

plástico-visual e em linguagem musical há uma séria pesquisa. 

Propor que os alunos socializem suas impressões a cerca do vídeo e do livro 

Abre-Alas.  

 

ATENÇÃO: Não esquecer de registrar fotos da atividade, de guardar o 

resultado da própria atividade e de anexar os textos trabalhados para compor o 

livro Abre-Alas e a exposição! 

 

 APROFUNDANDO... 

 

AUGRAS, Monique. O Brasil do samba-enredo. Rio de Janeiro: Editora da 

Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

 

CABRAL, Sérgio. As escolas de samba do Rio de Janeiro. São Paulo: Ed. 

Lazulli, 2011.  

 

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Carnaval Carioca: dos 

bastidores ao desfile. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006. 

 

FERREIRA, Felipe. O livro de ouro do carnaval brasileiro. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2005. 

 

_______. Inventando carnavais: o surgimento do carnaval carioca no 

século XIX e outras questões carnavalescas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 

2005. 

 

GALVÃO, Walnice Nogueira. Ao som do samba: uma leitura do carnaval 

carioca. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 2009. 
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SIMAS, Luiz Antonio; FABATO, Fábio. Pra tudo começar na quinta-feira: o 

enredo dos enredos. 1 edição. Rio de Janeiro: Mórula, 2015. 

 

SOIHET, Rachel. A subversão pelo riso: estudos sobre o carnaval carioca 

da Belle Époque aos tempos de Vargas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1998. 

 

A Revista Veja Rio fez um levantamento dos patrimônios imateriais do Rio. 

Disponível em: 

https://vejario.abril.com.br/cidades/saiba-quais-sao-os-patrimonios-imateriais-

do-rio/ Acesso em 23/07/18. 

 

Decreto nº 28980 de 31 de janeiro de 2008 da Prefeitura do Rio de Janeiro que 

declarou patrimônio cultural carioca as escolas de samba que desfilam na 

cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108321/10DECRETO28980Es

colasdeSambaqueDesfilamnacidadedoRiodeJaneiro.pdf Acesso em 23/07/18. 

 

Livros Abre-Alas das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. 

Disponível em: http://liesa.globo.com/2017/por/03-carnaval/abrealas/index.html 

Acesso em 23/07/18. 

 

Entrevista do historiador Luiz Antonio Simas e do escritor Alberto Mussa, 

concedida ao jornal O Globo onde refletem sobre a relação das escolas de 

samba com a cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/entrevista-luiz-antonio-simas-alberto-mussa-

refletem-sobre-relacao-das-escolas-de-samba-com-cidade-22363207 Acesso 

em 24/07/18. 

 

ETAPA 3 

CASAL DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA 

OS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA E SUA RELAÇÃO COM A 

HISTÓRIA 

 

https://vejario.abril.com.br/cidades/saiba-quais-sao-os-patrimonios-imateriais-do-rio/
https://vejario.abril.com.br/cidades/saiba-quais-sao-os-patrimonios-imateriais-do-rio/
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108321/10DECRETO28980EscolasdeSambaqueDesfilamnacidadedoRiodeJaneiro.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108321/10DECRETO28980EscolasdeSambaqueDesfilamnacidadedoRiodeJaneiro.pdf
http://liesa.globo.com/2017/por/03-carnaval/abrealas/index.html
https://oglobo.globo.com/rio/entrevista-luiz-antonio-simas-alberto-mussa-refletem-sobre-relacao-das-escolas-de-samba-com-cidade-22363207
https://oglobo.globo.com/rio/entrevista-luiz-antonio-simas-alberto-mussa-refletem-sobre-relacao-das-escolas-de-samba-com-cidade-22363207
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Trazer para a sala de aula algumas imagens de desfiles cujos enredos eram 

temas históricos e os títulos dos enredos e o tema da História do qual ele 

estava tratando e criar um jogo propondo que os alunos associem às imagens 

dos desfiles aos títulos e temas dos enredos. Depois solicitar que formem 

grupos e distribuir a cada grupo de acordo com o desfie e o enredo um texto 

didático que fale sobre aquele momento da História que está sendo retratado e 

pedir que descubram alguma associação do que está sendo relatado no texto 

com o que foi apresentado no desfile.  Depois pedir que cada grupo apresente 

as suas associações à turma. 

Explicar que fatos marcantes da História do Brasil sempre estiveram presentes 

nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Através da plástica de 

alegorias e fantasias e das letras dos sambas-enredo, as escolas deram vida 

aos momentos mais importantes da nossa história, mas ao fazerem elegem 

que história será contada, fazendo com isso a seleção da memória que estará 

presente nas suas apresentações e por isso esses desfiles podem ser 

considerados uma excelente ferramenta didática para o ensino da História. 

 

ATENÇÃO: Não esquecer de registrar fotos da atividade, de guardar o 

resultado da própria atividade e de anexar os textos trabalhados para compor o 

livro Abre-Alas e a exposição! 
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http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-

artigos/reportagens/13556-a-hist%C3%B3ria-do-rio-de-janeiro-contada-por-

sambas-enredos Acesso em 24/07/18. 

 

História do Brasil através dos sambas de enredo - O Negro no Brasil. 

Disponível em: 

http://www.sambariocarnaval.com/index.php?sambando=onegronobrasil 

Acesso em 24/07/18. 

Sambas-enredo podem ser ferramentas para ensinar história e literatura em 

sala de aula. Disponível em: 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-

novidades/reportagens/sambas-enredo-podem-ser-ferramentas-para-ensinar-

historia-e-literatura-em-sala-de-aula/ Acesso em 24/07/18. 

 

O jornal O Globo fez uma reportagem com o tema: “Da mordaça da ditadura 

aos atuais enredos críticos: a história da sátira política na Sapucaí”. Disponível 

em: 

https://oglobo.globo.com/rio/da-mordaca-da-ditadura-aos-atuais-enredos-

criticos-historia-da-satira-politica-na-sapucai-22363167  Acesso em 24/07/18. 

 

7 sambas-enredo que ensinam mais do que seu professor no colégio. 

Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/7-sambas-enredo-que-

ensinam-mais-do-que-seu-professor-de-colegio/ Acesso em 24/07/18. 

 

ETAPA 4 

ALA DOS PASSISTAS 

CONSTRUÇÃO DE ALEGORIAS E FANTASIAS 

 

Todo desfile pertence à uma escola de samba, portanto o nome da escola de 

samba ao qual irá pertencer o desfile que será construído, pode ser o nome do 

patrono da escola, antecedido pela sigla G.R.E.S., que significa “grêmio 

recreativo escola de samba” e pela palavra Acadêmicos ou Unidos que 

geralmente vem antes do nome das escolas de samba oficiais. No primeiro 

momento desta etapa, o professor irá apresentar à turma alguns temas do 
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currículo de História que constem no currículo e em seu planejamento para a 

partir daí escolherem aquele que desejarão transformar no enredo do desfile. 

Ao fazer esta apresentação, o professor poderá destacar os 

momentos/personagens mais importantes que poderão se transformar em 

fantasias e alegorias. A partir da escolha, o professor selecionará alguns textos 

que tratem do assunto e trabalhará os mesmos com a turma, criando após o 

nome do enredo. Após essa fase irá escolher junto com a turma que momentos 

e personagens serão, de fato, transformados em alegorias e fantasias e 

escolherá os nomes dos mesmos. Fica a critério do professor a criação de uma 

logo do enredo. Importante que constem os seguintes quesitos: 

 Comissão de frente 

 Carro abre-alas 

 Casal de mestre sala e porta bandeira 

 Baianas 

 Quatro alas, no mínimo 

 Duas alegorias (carros alegóricos) 

Existindo na turma um aluno que desenhe, sugerir que ele crie com os demais 

colegas as alegorias e fantasias, do contrário, apresentar algumas fantasias e 

alegorias disponíveis na internet para que escolham a que melhor se encaixar 

nos momentos e personagens escolhidos no enredo. Imprimir as imagens e 

montá-las colando atrás delas um palito de churrasco ou palito de dente para 

que sejam fixadas no isopor que deverá ser caracterizado como um 

sambódromo. Concomitante à criação do desfile, os alunos poderão 

confeccionar enfeites de temas carnavalescos para enfeitar a sala no dia da 

culminância do projeto que será a apresentação do desfile e a exposição.  Se a 

turma for numerosa, o professor poderá dividir a turma em dois grupos: um 

para confeccionar o desfile e outro para preparar a exposição. 

Sugestão: Se possível, durante o desenvolvimento da atividade, reproduzir 

desfiles ou sambas-enredo para aguçar a criatividade. 

 

ETAPA 5 

ALA DAS BAIANAS 

CONSTRUÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
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Sendo a turma dividida em dois grupos, o grupo que ficar responsável pela 

exposição começará por montar o livro Abre-Alas, nele deverá constar: 

 Ficha técnica do enredo 

 Ficha técnica das alegorias 

 Ficha técnica das fantasias 

 Ficha técnica das informações complementares 

Havendo uma logo do enredo, o livro abre-alas deve começar com a mesma. 

Na ficha técnica do enredo devem constar o enredo, o carnavalesco (número 

da turma), o(s) autor(es) do enredo (nome do professor e dos alunos), e os 

demais colaboradores (nome de algum professor ou alguma outra pessoa que 

tenha colaborado). Logo abaixo deverão ser listados os todos os textos 

trabalhados com título, autor e todas as informações possíveis referentes aos 

mesmos. Para finalizar essa ficha deverá apresentado o roteiro do desfile, onde 

deverão ser apresentados apenas os nomes das alegorias e das fantasias, na 

ordem que estiverem no desfile. Na ficha técnicas das alegorias, deverá 

constar o desenho e o nome de cada carro alegórico com uma explicação do 

que o mesmo representa no enredo. Na ficha técnica das fantasias deverá 

constar o desenho e o nome de cada fantasia com uma explicação do que a 

mesmo representa no enredo. Finalizando o livro Abre-Alas, deverá constar a 

ficha técnica das informações complementares, onde serão listados os nomes 

dos demais profissionais da unidade escolar: direção, coordenação, secretaria 

e demais professores, como forma de demonstrar gratidão por apoiar a 

aplicação e o desenvolvimento do projeto. 

 A próxima etapa será a montagem do que constará na exposição. Nas fases 

abaixo, os alunos construirão uma espécie de linha do tempo onde mostrarão 

todo processo de criação do enredo. Para tanto o professor pode criar uma 

identidade visual para gerar uma uniformidade na apresentação. A exposição 

terá todas as atividades desenvolvidas durante as aulas, seguindo a ordem que 

foram feitas: 

1ª FASE: Explicitar que nesta etapa foi discutido o conceito de Patrimônio e 

realizada uma atividade sobre o mesmo que deverá ser apresentada em 

seguida. 

2ª FASE: Explicitar que nesta etapa foram discutidas a origem das escolas de 

samba, o início dos desfiles, os temas que originalmente eram retratados nos 
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enredos e a maneira pela qual as escolas de samba transformam 

conhecimento em samba, alegorias e fantasias. Também explicitar que a turma 

conheceu o livro Abre-Alas de determinada escola de samba, descobrindo que 

há uma séria pesquisa antes do tema transformar-se em linguagem plástico-

visual e musical. Que foi exibido o vídeo intitulado “Primeiro desfile das escolas 

de samba” da série “De lá, pra cá”, da TV Brasil e que pós a exibição foi 

realizada uma atividade a respeito do mesmo que deverá ser apresentada em 

seguida. 

3ª FASE: Explicitar que nesta etapa foram trazidas para a sala de aula 

algumas imagens de desfiles cujos enredos eram temas históricos e criado um 

jogo de associação onde os alunos associaram às imagens dos desfiles aos 

títulos dos enredos e   da História que deverá ser apresentado em seguida. 

4ª FASE: Explicitar que nesta etapa, a partir dos conteúdos do currículo da 

História que deveriam ser trabalhados na turma, foi selecionado um para ser o 

enredo e se transformar nas alegorias e fantasias e que a partir desta etapa a 

turma foi dividida para o início da produção criativa do desfile e da exposição 

ora apresentada.  

5ª FASE: Apresentar uma alegoria e uma fantasia, explicando o que 

representam no desfile e explicar que houve a confecção de um livro Abre-Alas 

nos moldes dos que são produzidos pelas escolas de samba oficias que 

disputam o título de melhor escola no carnaval do Rio de Janeiro. Apresentar 

ao menos uma página do livro Abre-Alas, pois o mesmo deverá estar 

disponível para consulta. 

 

ETAPA 6 

VELHA GUARDA 

APRESENTAÇÃO DO DESFILE E EXPOSIÇÃO 

 

Fazer desta etapa uma festividade tal qual o carnaval, quando ocorrem os 

desfiles das escolas de samba. Preparar o ambiente onde serão apresentados 

o desfile e a exposição, com os enfeites de temas carnavalescos que foram 

confeccionados anteriormente, confete, serpentina, fantasias, máscaras e etc. 

 



126 

 

 

 

Sugestão: Se possível, durante a apresentação do desfile e da exposição 

reproduzir sambas-enredo como música de fundo e servir um lanche coletivo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente temos uma vasta bibliografia acerca do carnaval e suas 

múltiplas linguagens, e diversos trabalhos acadêmicos em diferentes áreas - 

artística, histórica, jornalista, esportiva – pensando o mesmo como uma fonte 

de produção de saber e um potencial canal para entender a complexa e 

diversificada cultura brasileira.  

No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, como um espaço 

privilegiado de difusão da cultura reconhecida como brasileira, por ter 

desempenhado o papel de capital da colônia, de provisória sede do reino 

português e também capital do Brasil monárquico e da República, sendo assim 

lhe assegurado o prestigioso lugar de centro cultural do país, o papel 

desempenhado pelo samba e pelos desfiles das escolas de samba que 

acompanham a vida urbana desde 1932, é ainda mais latente pois serviu como 

meio para a difusão de uma cultura nacional,  genuinamente brasileira, 

tornando-se por isso referência para estudar aspectos culturais de nossa 

sociedade. 

Por meio do carnaval, de uma maneira geral, é possível entender o 

processo de modernização da cidade, cujo grande ponto de referência foi a 

remodelação urbana realizada pelo então prefeito Pereira Passos. A expulsão 

de populares do centro da cidade, a favelização dos morros e a criação das 

escolas de samba, o crescimento populacional da cidade juntamente com a 

futura institucionalização do carnaval pela prefeitura, portanto, são processos 

correlatos. 

Partindo das discussões acerca do conceito de patrimônio e suas 

variações, pensamos o samba e os desfies das escolas de samba para serem 

trabalhados como difusores de narrativas históricas e como patrimônios 

culturais reconhecidos pelos órgãos oficiais de patrimonialização à nível 

nacional, estadual e municipal, demonstrando o quanto ambos estão 

relacionados diretamente com os modos de produzir e difundir a cultura 

brasileira e carioca.  
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Este trabalho apresentou como proposta principal a reflexão acerca do 

desenvolvimento de uma metodologia de ensino de História por meio da 

Pedagogia de Projetos envolvendo as escolas de samba, seus desfiles e o 

samba-enredo para ser desenvolvido nas escolas do sistema prisional, tal 

proposta foi pautada em experiências anteriores que demonstraram eficácia e 

boa aceitação por parte dos discentes com trabalhos deste tipo.  

A proposta foi elaborada especificamente para as escolas do sistema prisional, 

mas é importante salientar que pode sofrer modificações e adaptações para 

outros sistemas escolares, por ser o ambiente educacional onde desenvolvo 

minha prática docente e uma área da educação pouco conhecida e difundida 

nos cursos de licenciatura e pedagogia, o que a torna escassa de recursos e 

propostas próprias para esse público. 

Apesar de ser uma área pouco explorada e de sofrer muito preconceito 

por parte da sociedade que desconhece a realidade de tais escolas e, por parte 

dos demais profissionais das unidades penitenciárias, por entenderem a 

educação nestes espaços, como um benefício e não como um direito, o ensino 

nas unidades escolares intramuros requer ainda mais preparo dos profissionais 

que lá atuam para que a educação, de fato, como afirma Paulo Freire,  

transforme pessoas que transformem o mundo.  

Desenvolver atividade docente nestas escolas é muito desafiador, em 

função de todas as especificidades inerentes a este ambiente, mas ao mesmo 

tempo é extremamente gratificante presenciar a mudança na vida de ex-alunos 

ao encontrá-los fora das grades, quando ganham a liberdade, com sua vida 

modificada, ou ouvir os seus testemunhos relatando que a melhor hora do dia é 

a de ir à escola e o quanto as nossas aulas ou o simples fato de ouvi-los, os 

fazem esquecer, mesmo que por um instante, a hostilidade vivenciada 

cotidianamente. Desenvolver atividades como a proposta nesta dissertação, 

desperta nestes alunos uma sensação de responsabilidade para como o 

trabalho a ser realizado, gerando um interesse a mais para ir à escola.  

 Confesso que tais propostas são desafiadoras no sentido de exigir do 

professor um pouco mais de planejamento, mas à medida que o projeto vai se 

desenvolvendo e os alunos se envolvendo, a sensação de estar contribuindo 

com o verdadeiro papel de transformação, propiciado pela educação, supera 

qualquer desafio. 
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A proposta didática aqui apresentada, está enquadrada na linha de 

pesquisa “Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e Difusão” e surgiu 

alinhada com o objetivo deste Mestrado Profissional que é contribuir para a 

melhoria da qualidade do exercício da docência em História na Educação 

Básica, proporcionando, às escolas do sistema prisional, assim, um ensino 

pensado nas suas especificidades. 
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ANEXO A: Convênio SEEDUC nº 017/2017 
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ANEXO B: Currículo Mínimo de História da Educação Básica – SEEDUC RJ 
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ANEXO C: Livro Abre-Alas 2017 – Segunda-feira 
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ANEXO D: Samba-enredo do G.R.E.S. Caprichosos de Pilares – 1985 

 

 

G.R.E.S Caprichosos de Pilares – 1985 
“E por falar em saudade” 
Compositores: Almir Araújo, Marquinhos Lessa, Hércules Corrêa, Balinha e 
Carlinhos de Pilares 
 
Oh! Saudade... 
Meu carnaval é você 
Caprichosamente 
Vamos reviver, reviver, vamos reviver ... 
"Saudadeando" o que sumiu no dia-a-dia 
Na fantasia de um eterno folião 
O bonde, 
O amolador de facas, 
O leite sem água 
A gasolina barata, 
Aquela seleção nacional 
E derreteram a taça na maior cara-de-pau... 
 
Bota, bota, bota fogo nisso 
A virgindade já levou sumiço 
 
Diretamente, o povo escolhia o presidente, 
Se comia mais feijão, 
Vovó botava a poupança no colchão 
Hoje está tudo mudado, 
Tem muita gente no lugar errado ... 
Onde andam vocês, antigos carnavais? 
Os sambistas imortais, bordados de poesia, 
Velhos tempos que não voltam mais, 
E no progresso da folia ... 
 
Tem bumbum de fora pra chuchu 
Qualquer dia é todo mundo nu... 
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ANEXO E: Samba-enredo do G.R.E.S. Estácio de Sá – 1992 

 

 

G.R.E.S Estácio de Sá – 1992 
“Paulicéia Desvairada: 70 anos de Modernismo” 
Compositores: Djalma Branco, Déo, Maneco e Caruso 
 
Eu vi o arco-íris clarear 
O céu da minha fantasia 
No brilho da Estácio a desfilar 
A brisa espalha no ar 
Um buquê de poesia 
Na Paulicéia desvairada, lá vou eu 
Fazer poemas e cantar minha emoção 
Quero a arte pro meu povo 
Ser feliz de novo 
E flutuar nas asas da ilusão 
 
Me dê, me dá, me dá, me dê 
Onde você for, eu vou com você 
 
Lá vem o trem do caipira 
Prum dia novo encontrar 
Pela terra, corta o mar 
Na passarela a girar 
Músicos, atores, escultores 
Pintores, poetas e compositores 
Expoentes de um grande país 
Mostraram ao mundo o perfil do brasileiro 
Malandro, bonito, sagaz e maneiro 
Que canta e dança, pinta e borda e é feliz 
E assim transformaram os conceitos sociais 
E resgataram pra nossa cultura 
A beleza do folclore 
E a riqueza do barroco nacional 
 
Modernismo, movimento cultural 
No país da Tropicália 
Tudo acaba em carnaval 
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ANEXO F: Samba-enredo do G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense – 1989 

 

 

G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense – 1989 
“Liberdade, Liberdade! Abre As Asas Sobre Nós” 
Compositores: Niltinho Tristeza, Preto Jóia, Vicentinho e Jurandir 
 
Vem ver, vem reviver comigo amor 
O centenário em poesia 
Nesta pátria, mãe querida 
O império decadente, muito rico, incoerente 
Era fidalguia 
Surgem os tamborins, vem emoção 
A bateria vem no pique da canção 
E a nobreza enfeita o luxo do salão 
Vem viver o sonho que sonhei 
Ao longe faz-se ouvir 
Tem verde e branco por aí 
Brilhando na Sapucaí 
Da guerra nunca mais 
Esqueceremos do patrono, o duque imortal 
A imigração floriu de cultura o Brasil 
A música encanta e o povo canta assim 
Pra Isabel, a heroína 
Que assinou a lei divina 
Negro, dançou, comemorou o fim da sina 
Na noite quinze reluzente 
Com a bravura, finalmente 
O marechal que proclamou 
Foi presidente 
 
Liberdade, liberdade! 
Abra as asas sobre nós 
E que a voz da igualdade 
Seja sempre a nossa voz 
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ANEXO G: Samba-enredo do G.R.E.S. Império Serrano – 1965 

 

 

G.R.E.S Império Serrano – 1965 
Cinco Bailes da História do Rio 
Compositores: Bacalhau / Ivone Lara / Silas de Oliveira 
 
Carnaval, doce ilusão 
Dê-me um pouco de magia 
De perfume e fantasia 
E também de sedução 
Quero sentir nas asas do infinito  
Minha imaginação 
Eu e meu amigo Orfeu 
Sedentos de orgia e desvario 
Cantaremos em sonho 
Os cinco bailes da história do Rio 
 
Quando a cidade completava 
Vinte anos de existência 
O nosso povo dançou 
Em seguida era promovida a capital 
A corte festejou 
Iluminado estava o salão 
Na noite da coroação 
Ali no esplendor da alegria 
A burguesia fez sua aclamação 
Vibrando de emoção 
O luxo, a riqueza imperou com imponência 
A beleza fez presença 
Comemorando a Independência 
 
Ao erguer a minha taça 
Com euforia 
Brindei aquela linda valsa 
Já no amanhecer do dia 
A suntuosidade me acenava 
E alegremente sorria 
Algo acontecia 
Era o fim da monarquia 
Lá rá rá lá rá rá rá rá 
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ANEXO H: Samba-enredo do G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre 

Miguel – 1965 

 

 

G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel – 1965 
Parabéns pra você, Rio (4º centenário) 
Compositores: Tio Dengo e Aloísio 
 
Brasil 
Mais uma página de glória 
Em sua história universal 
Neste quarto centenário 
Completando aniversário 
A sua ex-capital 
Rio de Janeiro 
Que Estácio de Sá fundou 
Cidade de São Sebastião 
Abençoada pelo Criador 
Foi assim que conseguimos esta jóia 
Com os guerreiros de Araribóia 
Ô ô ô ô ô ô ô 
 
Cidade que a natureza escolheu 
Porta-jóia de sua grande riqueza 
Lindas praias e montanhas 
Lindos palmeirais 
Cachoeiras e outras belezas naturais 
Pão-de-açúcar, Corcovado 
Joá, Vista Chinesa 
São mostruários de sua beleza 
 
Também queremos exaltar 
Grandes vultos do passado 
Dom Luís de Vasconcelos 
Que sempre será lembrado 
Ainda existe aquele lindo chafariz 
Que o tempo conservou 
Com arte, escultura e beleza 
Conservando o nome 
Do seu escultor 
Mestre Valentim 
Foi ele o seu criador 
 
Dom Pedro Primeiro 
O jovem imperador 
O Rio de Janeiro 
Canta em seu louvor 
Jamais esqueceremos 
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Outro grande personagem 
Marechal Floriano Peixoto 
A quem devemos tantas homenagens 
Esses vultos do passado 
Que fizeram desta cidade um relicário 
Ó meu Rio de Janeiro 
Parabéns pelo seu aniversário 
Laraiá laralará 
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ANEXO I: Samba-enredo do G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel – 1988 

 

 

G.R.E.S Unidos de Vila Isabel – 1988 
“Kizomba, festa da raça” 
Compositores: Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila 
 
Valeu Zumbi 
O grito forte dos Palmares 
Que correu terras, céus e mares 
Influenciando a Abolição 
 
Zumbi valeu 
Hoje a Vila é Kizomba 
É batuque, canto e dança 
Jongo e Maracatu 
 
Vem, menininha, pra dançar o Caxambu (bis) 
 
Ô ô nega mina 
Anastácia não se deixou escravizar 
Ô ô Clementina 
O pagode é o partido popular 
 
Sarcedote ergue a taça 
Convocando toda a massa 
Nesse evento que com graça 
Gente de todas as raças 
Numa mesma emoção 
 
Esta Kizomba é nossa constituição 
 
Que magia 
Reza ageum e Orixá 
Tem a força da Cultura 
Tem a arte e a bravura 
E um bom jogo de cintura 
Faz valer seus ideais 
E a beleza pura dos seus rituais 
 
Vem a Lua de Luanda 
Para iluminar a rua 
Nossa sede é nossa sede 
De que o Apartheid se destrua 
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ANEXO J: Samba-enredo da S.E.R.E.S. Unidos do Cabuçu – 1990 

 

 

S.E.R.E.S. Unidos do Cabuçu – 1990 
“Será que votei certo para presidente?” 
Compositores: Afonsinho, João Anastácio, Walter da Ladeira e Carlinhos do 
Grajaú 
 
O sol da liberdade 
No horizonte enfim raiou (bis) 
Com rara felicidade 
O povo livre votou 
 
Vejam só 
A ironia do destino está presente 
Vejam só, parece mentira eu votei pra presidente 
Era muita pilantragem 
A mais grossa sacanagem 
Uma Avilã, podes crer 
Por trás de tanta lambança 
Uma luz uma esperança 
Firme em cada alvorecer 
 
Eu votei 
Se votei certo, só mesmo o tempo dirá 
Peço a Deus sinceramente (bis) 
Que ilumine o presidente 
Desde agora, desde já 
 
Proteção ao índio 
À flora e aos pantanais 
O ouro é nosso 
Não deixe ser extintos os animais 
Senhor presidente, pra essa miséria ter fim 
Faça um governo capaz 
Dê melhor vida amor e paz 
O povão espera assim 
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ANEXO K: Samba-enredo do G.R.E.S.V. Independentes – 2018 

 

 

G.R.E.S.V. Independentes – 2018 
“Naminsky – Obi Alagbara, Obi Omaran” 
Compositores: Charlles, Diney SP, Isac Ferreira, Rafael Ferreira, Raphael 
Soares, Rodrigo Raposa, Victor Fernandes e Victor Nowosh 
 
Na alma a força pra lutar 
No peito, bravura... Coragem 
A minha estrela hoje vem iluminar 
Negras heroínas num cantar de liberdade 
 
Oh, luar!  
Oh, luar... Oh, luar... 
Vem enfeitar a nossa noite 
Hoje vou exaltar 
Guerreiras que não se curvaram ao estalo do açoite 
No fundo dos tumbeiros, dói a aflição 
O mercado negro era a escravidão 
Um grito se espalha pelos ares 
É Aqualtune, quilombola dos Palmares 
Tal qual Dandara guerreira 
Alçou voar da pedreira 
E sua voz ganhou a eternidade 
 
Vibra o couro do tambor (ôooo) 
Luiza rainha conclamou 
Nos quitutes a revolução 
Vibra o couro do tambor (ôooo) 
Agotime, rainha de Daomé 
Feiticeira de fé... No Maranhão 
 
Das mãos de Firmina, palavras com graça 
Pioneira da raça na literatura 
Firmando a aliança, quebrando correntes 
Esperança da gente no Piauí 
Mariana forjando um novo horizonte 
Com o levante nas fazendas de Paty 
Felipa com seu povo anuncia 
O sol da liberdade na antiga Bahia 
Eva põe justiça no tempero  
Na história do Rio de Janeiro  
Quariterê... Bastião de resistência 
Benguela... Exemplo de inteligência 
Bravas mulheres a resplandecer 
Na festa da Independentes que hoje vem enaltecer 
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ANEXO L: Samba-enredo do G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira  2019 

 

 

 G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira – 2019  
“História para ninar gente grande” 
Compositores: Danilo Firmino, Deivid Domênico, Mamá, Márcio Bola, Ronie 
Oliveira eTomaz Miranda 

Brasil, meu nego 
Deixa eu te contar 
A história que a história não conta 
O avesso do mesmo lugar 
Na luta é que a gente se encontra 
 
Brasil, meu dengo 
A mangueira chegou 
Com versos que o livro apagou 
Desde 1500 
Tem mais invasão do que descobrimento 
Tem sangue retinto pisado 
Atrás do herói emoldurado 
Mulheres, tamoios, mulatos 
Eu quero um país que não está no retrato 
 
Brasil, o teu nome é Dandara 
Tua cara é de cariri 
Não veio do céu 
Nem das mãos de Isabel 
A liberdade é um dragão no mar de Aracati 
 
Salve os caboclos de julho 
Quem foi de aço nos anos de chumbo 
Brasil, chegou a vez 
De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês 
 
Mangueira, tira a poeira dos porões 
Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 
Dos Brasil que se faz um país de Lecis, Jamelões 
São verde- e- rosa as multidões 
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ANEXO M: Termo de cooperação técnica SEEDUC n° 02/2011  
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