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Resumo 
 
As pesquisas realizadas ao longo de 2008 nos levaram a pensar o carnaval da cidade nos termos 
definidos por Victor Turner, como um drama social. Entre as narrativas acerca do carnaval 
curitibano nos chamou a atenção um recorrente assunto: o relacionamento das escolas de samba e 
a Fundação Cultural de Curitiba. Em diversas conversas os cartolas, bambas e foliões 
enfatizaram a falta de apoio da prefeitura e a ausência de uma infra-estrutura para o carnaval na 
cidade. As escolas não possuem barracões nem quadras de ensaio e Curitiba não tem 
sambódromo.  Esses seriam os motivos para a baixa qualidade estética do carnaval de Curitiba e 
o pouco interesse da população local em prestigiar o evento na avenida Cândido de Abreu. A 
escassa verba cedida pela FCC para as escolas de samba promove uma organização bastante 
específica de se fazer carnaval: um modo de produção familiar. O estilo do carnaval curitibano 
pode ser definido como familiar e se contrapõe ao padrão carioca de carnaval-negócio. Para essa 
comunicação pensamos em apresentar os bastidores do carnaval curitibano de 2009 a partir de 
seu modo de produção familiar. Nossa preocupação se coloca na busca da qualidade estética e 
como essa qualidade pode significar qualificação do carnaval na cidade. Para tais questões, nos 
aproximamos das discussões de Turner & Schechner sobre as diferenças entre competência e 
performance.  
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Em 1978 a prefeitura Municipal criou a Fundação Cultural de Curitiba, órgão responsável 

pela organização atividades artísticas e culturais da cidade. Entre as responsabilidades da FCC se 

colocou a organização do desfile das escolas de samba e o repasse da verba destinada para as 

agremiações carnavalescas da cidade1. Nos primeiros carnavais, as escolas de samba captavam 

recursos a partir da assinatura dos “livros de ouro” pedindo colaborações dos comerciantes locais. 

                                                 
1 Para essa comunicação não pretendo examinar detalhadamente os mecanismos de organização do carnaval 
curitibano antes do surgimento da FCC. As considerações sobre o processo de formação das escolas de samba –
ocorrida no fim dos anos 1940 – e da organização dos concursos carnavalescos anteriores a 1978 estarão presentes 
em minha dissertação a ser concluída no segundo semestre de 2010. 
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O mestre de bateria da extinta Escola da Samba Colorado Maé da Cuíca nos contou sobre a 

contribuição da prefeitura com o carnaval da cidade. Enquanto alguns prefeitos foram muitos 

generosos com as escolas de samba, outros não conseguiam disfarçar sua antipatia pela festa 

carnavalesca e poucos recursos cediam aos foliões.  

Nos primeiros anos do carnaval na rua XV de novembro ainda não havia um concurso 

entre as escolas de samba. O primeiro concurso organizado aconteceria no início dos anos 1960, 

patrocinado pelo jornal Tribuna do Paraná.  Pouco tempo depois, a prefeitura de Curitiba assume 

a organização do concurso. Mas a insatisfação com os resultados dos concursos promoveram 

mudanças. Embora não possamos precisar o ano do surgimento da Associação das Escolas de 

Samba podemos afirmar que ela entidade surgiu numa situação de crise no sentido dado por 

Victor Turner. Maé da Cuíca não concordou com a decisão dos jurados – acontece o rompimento 

na relação entre escolas de samba e prefeitura. A crise se instala com a vitória da Embaixadores 

da Alegria e se intensificou quando Maé procurou conhecer as qualidades técnicas dos juízes 

escolhidos pela prefeitura. Para Maé, os juízes não tinham competência para julgar as escolas de 

samba. A ação reparadora acontece com o surgimento da Associação das Escolas de Samba e 

como desfecho, Maé da Cuíca passa a organizar o carnaval de Curitiba. 

Nas décadas de 1970 e 1980 percebemos uma verdadeira explosão de escolas de samba 

em Curitiba. O aumento do número de escolas acontece num momento onde todo o repasse de 

verba era feito através Associação das Escolas de Samba. Nesse período, o samba se espalhou 

por diversos bairros da cidade. Mansuedem dos Santos Prudente – o “Chocolate” – cria sua 

escola os Ideais do Ritmo no bairro Capão da Imbuia.  No bairro Barreirinha Leia Dotti, 

presidente da Associação de Moradores da Vila Santa Efigênia, organiza a Deu Zebra no 

Batuque. Surge na região do Prado Velho a Unidos da Sapolândia de Julio Cesar Amaral de 

Souza, o “Julinho”.  Gilmar Renaud, mais conhecido como “Mima”, cria sua escola de samba na 

região metropolitana da capital, a Unidos de Pinhais. Nos anos 1980, o mestre Libânio cria no 

bairro Boqueirão a Unidos da Zona Sul. 

Em 1997 a Associação das Escolas de Samba deixou de existir e foram realizados dois 

concursos carnavalescos, um organizado pela Liga das Escolas de Samba e outro liderado pela 

Federação das Escolas de Samba. A ruptura entre as escolas aconteceu em uma das reuniões da 

Associação. Um grupo de escolas – liderados pela Embaixadores da Alegria de Saul D’Ávila – 
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questionava o mau uso da verba no carnaval e levantava acusações de desvio de dinheiro público. 

A cisão entre as escolas de samba e o conseqüente racha da Associação pode ser explicada a 

partir de uma questão da qualidade dos desfiles apresentados na avenida Cândido de Abreu. Se 

nos anos 1960 a preocupação dos cartolas se fixava em questões internas às escolas de samba, 

nos anos 1990 a briga entre dirigentes colocou em relevo uma questão de maior amplitude. Para 

D’Ávila algumas escolas saíam não apresentavam preocupação alguma com um melhor 

acabamento estético, desfilavam com fantasias feitas de “tnt” e praticamente sem adereços. Mas 

várias agremiações se esforçavam em reaproveitar materiais e utilizar matérias-primas mais 

criativas e mais baratas. As escolas de samba passam a refletir2 sobre si mesmos e cobram de 

seus pares uma melhoria na qualidade estética para modificar a opinião pública sobre o carnaval 

de Curitiba.  

A Federação das Escolas de Samba durou apenas por um carnaval e a Liga das Escolas 

de Samba sobreviveu por nove anos. A maior vitoriosa do carnaval curitibano durante os anos de 

existência da Liga foi escola do presidente da entidade Saul D’Ávila.  A Embaixadores da 

Alegria conquistou cinco títulos, a Acadêmicos da Realeza venceu três concursos e a Mocidade 

Azul sagrou-se campeã no ano 2000. Para muitos, as sucessivas vitórias da Embaixadores foram 

importantes para a dissolução da Liga. Mas o sepultamento da entidade carnavalesca de Curitiba 

aconteceria após um evento dramático: o “quebra-quebra” da apuração do carnaval 20063.  

Em Curitiba o processo de produção do carnaval acontece de forma bastante artesanal, um 

verdadeiro estilo familiar. Na tradicional escola Embaixadores da Alegria, toda a família D’Ávila 

se envolve nas atividades carnavalescas. A Embaixadores não contrata um carnavalesco, ela 

compartilha todas as funções com sua diretoria e componentes. A escola possui um forte caráter 

comunitário na produção do carnaval. A construção do desfile se faz nas mãos dos componentes 

da escola, eles se sentem à vontade para opinar na composição e nas modificações dos desenhos 

das fantasias. Ninguém recebe remuneração para fazer o carnaval, são todos voluntários. A escola 

da família D’Ávila é a única da cidade a possuir um barracão próprio no bairro Santa Quitéria.  

                                                 
2 A reflexão pode ser compreendida no sentido formulado por Victor Turner na antropologia da performance, como 
uma prática que calcula o lugar olhado das coisas, apresentando-se não apenas como uma prática festiva e 
tradicional, mas principalmente reflexiva para os grupos envolvidos e para observadores que procuram interpretá-lo. 
3 As escolas de samba de Curitiba ganharam os noticiários de todo o Brasil de forma trágica.  Na ocasião desses 
eventos, a antropóloga Selma Baptista se encontrava em campo e definiu os acontecimentos como “Um jogo 
perigoso: notas sobre a briga carnavalesca em Curitiba” numa intencional analogia ao clássico texto de Geertz.  
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Entre as escolas de samba de Curitiba apenas a Acadêmicos da Realeza anuncia indícios 

de uma profissionalização. Mas apresenta um modelo híbrido de produção, transita entre o 

profissional e o “feito em casa”. Diversos componentes produzem suas próprias fantasias a partir 

de uma matriz elaborada pelos carnavalescos. A escola presidida por Paulo Schneumann defende 

a auto-gestão. Para ele, as escolas só poderão melhorar a qualidade estética quando deixarem de 

depender exclusivamente da verba cedida pela FCC e buscarem patrocinadores. A Realeza não se 

identifica com nenhum bairro da cidade. Seus componentes são freqüentadores da cena do samba 

e se encontram nos bares da cidade durante todo o ano. De maneira ainda provisória, 

identificamos a Acadêmicos da Realeza como uma “escola-empresa” composta por uma classe 

média curitibana amante do samba.  

Nos últimos três carnavais a Acadêmicos da Realeza sagrou-se campeã. Sua estratégia de 

captação de recursos converteu-se em belos resultados na avenida. Em 2009 o enredo sobre os 

100 anos do Coritiba Foot Ball Club rendeu bons frutos. Os valores jamais foram confirmados 

pela diretoria, mas cogitam-se valores em torno de vinte a cinqüenta mil reais cedidos pelo clube 

do Alto da Glória. A riquezas nos detalhes bem ao estilo barroco de Rosa Magalhães surpreende 

não apenas aos jurados, mas a todos os espectadores. A Acadêmicos da Realeza vem se tornando 

sinônimo de “escola bonita do carnaval curitibano”. Essa beleza passa por uma re-elaboração no 

estilo de se fazer carnaval. Em 2010 a Realeza contratou artistas circenses de Porto Alegre para 

atuar como comissão de frente. Ainda na avenida, a presidente da Embaixadores da Alegria 

questionou o uso de artistas profissionais na escola e disse: “isso não é a comunidade”. No dia 

seguinte, momentos antes do início da apuração, outro dirigente da Embaixadores apresentou um 

discurso menos inflamado e refletiu: “O carnaval vai ter que mudar”.   

O modelo carnaval-negócio do Rio de Janeiro4 ainda parece distante da capital 

paranaense, mas as escolas da cidade apresentam tentativas de aproximação com o carnaval 

carioca.  Além da tentativa de profissionalizar a produção, o desfile de 2010 ressaltou a presença 

de bailarinos do Teatro Guaíra na avenida do samba. Depois de três anos de ausência dos 

                                                 
4 O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro movimentam milhões de reais em atividades turísticas, se associa 
ao jogo do bicho e ao tráfico de drogas. A visibilidade das escolas aproxima a comunidade artística das agremiações 
e facilita o investimento de patrocinadores. Ver mais em: CAVALCANTI, Maria Laura V. de C. de Castro. (1995) 
Carnaval carioca: dos bastidores ao desfile. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.CAVALCANTI, Maria Laura V. de C. 
de Castro & GONÇALVES, Renata (orgs.). (2009) Carnaval em múltiplos planos. Rio de Janeiro: Aeroplano. 
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desfiles a tradicional Mocidade Azul
5 trouxe como novidade um ex-bailarino e aderecista da cena 

teatral curitibana como carnavalesco. Sua presença na escola promoveu a formação de uma 

comissão de frente composta de bailarinos profissionais. Embora o carnavalesco tenha recebido 

pagamento ele “vestiu a camisa” da agremiação, arrecadou materiais para a confecção de 

fantasias e muitas vezes sambava alegremente na quadra da escola. O carnavalesco não trouxe 

uma equipe de profissionais, o trabalho de execução foi feito pela comunidade. Assim como a 

Embaixadores da Alegria, a Mocidade Azul possui um espaço próprio para suas atividades no 

bairro Fazendinha. Assim, sugerimos a produção da Mocidade Azul como um exemplo de 

produção híbrida, profissional e comunitário.  

O carnaval de Curitiba passa por transformações e as escolas de samba Acadêmicos da 

Realeza e Embaixadores da Alegria apresentam modelos distintos de produção, embora ambas 

procurem o mesmo resultado: colocar na avenida um lindo espetáculo. A Mocidade Azul parece 

mesclar os elementos profissionais e comunitários em sua produção. A etnografia no samba nos 

mostrou como acontece a preparação dos desfiles e pudemos compreender como as escolas se 

prepararam para o desfile e como planejaram e desejavam ser vistas pelo público e por seus pares. 

As noções de Turner sobre a performance nos iluminam nesses caminhos complexos do carnaval 

curitibano. As negociações para se fazer um carnaval são intensas, seja com a FCC, seja com 

outras formas de parceria e associação. A cada ano, as escolas colocam a si o desafio de colocar 

na avenida um espetáculo a ser julgado e aprovado (ou não) pelos espectadores. 
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