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RESUMO 

 

O presente trabalho etnográfico aborda a parceria entre o Grêmio Recreativo 
Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria e a Igreja Católica, 
representada pela Cúria Metropolitana de São Paulo e pelo Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, na construção do enredo dessa escola, no carnaval de 
2017 que homenageou o jubileu de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 
Através da pesquisa realizada na cidade de São Paulo, entre os meses de 
dezembro de 2016 e março de 2017, descrevo como se consolidou a união entre a 
agremiação e os representantes da Igreja. Subsequentemente, analiso o vínculo 
entre o carnaval e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, principalmente, 
explorando o desconforto causado entre alguns católicos, bem como entre membros 
da Escola de Samba, quando o tema foi sugerido como enredo, inclusive, tendo a 
anuência e participação da Igreja.  Em seguida, pesquiso a conexão do bairro da 
Vila Maria com a escola de samba. Posteriormente, apresento as narrativas acerca 
da história de Nossa Senhora Aparecida até os desdobramentos atuais que 
possibilitaram a construção desse carnaval ―a quatro mãos‖, examinando as 
concessões acordadas entre Igreja e Escola como elo fundamental para a 
concretização desse momento. Concluo demonstrando como esse Carnaval foi 
utilizado como instrumento de propagação da missão evangelizadora da Igreja 
Católica e da devoção a Aparecida. 
 
Palavras-chave: Nossa Senhora Aparecida. Escola de Samba. Catolicismo 

brasileiro. Carnaval. Devoção. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This ethnographic paper deals with the partnership between the Grêmio Recreativo 
Cultural Social School of Samba Unidos de Vila Maria and the Catholic Church, 
represented by the Metropolitan Curia of São Paulo and the National Sanctuary of 
Our Lady of Aparecida, in the construction of the plot of the school for the carnival of 
2017 that honored the jubilee of Our Lady of the Conception Aparecida. Through the 
survey conducted in the city of São Paulo between December 2016 and March 2017, 
I describe how the union between the association and the representatives of the 
Church was consolidated. Subsequently, I analyze the relationship between the 
Carnival and the devotion to Our Lady of Aparecida, mainly exploring the discomfort 
caused among some Catholics, as well as among members of the Samba School, 
when the subject was suggested as a plot, including having the consent and 
participation of the Church. Then I search the connection of the Vila Maria 
neighborhood with the samba school. Later, I present the narratives about the history 
of Our Lady of Aparecida until the current developments that enabled the 
construction of this carnival by "four hands", examining the concessions agreed 
between the Church and the School as the fundamental link for the concretization of 
that moment. I conclude by showing how this Carnival was used as an instrument for 
spreading the evangelizing mission of the Catholic Church and the devotion to Our 
Lady of Aparecida. 

 
Keywords: Our Lady of Aparecida. Samba School. Brazilian Catholicism. Carnival. 
Devotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Carnaval e Nossa Senhora Aparecida são considerados símbolos da 

cultura brasileira, porém, ao propor sua união através do enredo “Aparecida – A 

Rainha do Brasil - 300 Anos de Amor e Fé no Coração do Povo Brasileiro” para o 

carnaval de 2017, o Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de 

Vila Maria (G.R.C.S.E.S. UVM) realizou uma aproximação entre o sagrado e o 

profano. Isso provocou um certo desconforto entre alguns católicos, bem como entre 

membros da Escola de Samba. É minha intenção através deste trabalho, mostrar 

como se consolidou a união entre a Igreja e a agremiação carnavalesca. 

Para compreender esse processo meu objetivo foi responder quais foram os 

fatores decisivos para que especificamente essa escola de samba, naquele ano, 

pudesse consolidar essa parceria apresentada como inédita, inclusive, contando 

com a anuência oficial dos representantes do Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida. 

 Começo minha análise pelos dois elementos que estruturaram minha 

pesquisa, o Carnaval e a Devoção. Busco apresentar a significação que cada um 

deles adquiriu ao longo da história, conhecendo suas características, redes de 

relações, seus rituais e impactos como manifestação religiosa, artística ou cultural. 

É fundamental compreender os efeitos desses eventos que caracterizam a 

agenda da sociedade brasileira 

Discutir as peculiaridades de nossa sociedade é estudar também essas 
zonas de encontro e mediação, essas praças e adros dados pelos 
carnavais, pelas procissões e pelas malandragens, zona onde o tempo fica 
suspenso e uma nova rotina deve ser repetida ou inovada, onde seus 
problemas são esquecidos ou enfrentados. (DAMATTA, 1979, p.18) 

Retomando a questão central da pesquisa, nesse trabalho a ideia de 

carnaval que será tratada, refere-se exclusivamente aos desfiles realizados no 

Sambódromo do Anhembi pelas escolas de samba, no caso, o grupo especial do 

carnaval da cidade de São Paulo. Faço essa distinção, tendo em vista a pluralidade 

de eventos que recebem essa mesma nomenclatura, sendo explorado esse festival 

com múltiplos planos em DaMatta (1979), Cavalcanti & Gonçalves (2009).  
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Buscando os elementos que estão envolvidos na teia de relações do 

carnaval, encontramos na definição de Blum1 (2013): 

Em suas diversas formas de expressão, o Carnaval abarca redes de 
profissionais, trocas de favores, vínculos familiares, negociações entre 
entidades privadas e públicas, concorrência pelos financiamentos públicos, 
entre outras. Desta forma, tomo o mesmo como uma manifestação que 
desborda a esfera do desfile e engloba uma série de relações sociais que 
perpassam – e vão além – da própria cidade, servindo de veículo para 
diversas formas de sociabilidade e solidariedade. (BLUM, 2013, p. 14) 

Percebi, desde o meu primeiro contato com o carnaval em São Paulo, a 

dimensão que o evento consegue atingir, em suas mais variadas formas, criando 

uma relação temporal, renovada anualmente, ao mesmo tempo em que estabelece 

um vínculo contínuo com os membros das comunidades, agremiações e produtores 

envolvidos nos desfiles. O impacto que evoca na sociedade pode ser descrito como 

―Festa pública e urbana por excelência, o carnaval conclama os cidadãos a 

reivindicarem territórios para a folia‖ (CAVALCANTI, M. L., & Gonçalves, R. 2009, 

p.10). 

É preciso, portanto, na construção do carnaval conciliar, a tradição das 

escolas que guiam a qualidade da elaboração dos enredos e o acúmulo das técnicas 

de trabalho que caracterizam a escola, junto da capacidade de renovação de forma 

criativa a cada ano. Considerando ainda, a atualização das técnicas, materiais e 

tecnologias que surgem e aperfeiçoam os desfiles, além da manutenção de todas as 

relações sociais que perpassam a configuração espacial dos desfiles. 

Mesmo se mostrando de forma plural, o processo de se reinventar remete a 

questão do carnaval envolver as pessoas em uma ―experiência performática, uma 

atividade reflexiva, uma maneira de se falar e representar a si e o mundo‖ (BLUM, 

2013, p.16).  

A construção do desfile de carnaval como espetáculo, em termos de 

entretenimento e repercussão midiática, passa por um grande ciclo temporal que 

exige na sua elaboração uma vasta rede de reciprocidades, envolvendo integrantes 

_______________  
 
1
 Blum trata do carnaval de Curitiba, porém, sua definição pode ser empregada em outros contextos, 
pois analisa um conjunto de relações que, sendo verdade para um carnaval muito menor (como o 
de  Curitiba) são ainda mais pertinentes para um grande desfile como o Grupo Especial de São 
Paulo. 
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que podem ser de outras agremiações regionais, às vezes, são de outras cidades e 

estados.  

São frequentes as trocas e doações entre as escolas e para além delas, 

envolvendo materiais para a confecção das fantasias e carros alegóricos, 

instrumentos musicais, estrutura física e equipamentos ou até mesmo, mão-de-obra 

presente nos barracões. Na UVM, por exemplo, temos nas equipes de confecção 

das alegorias, pessoas que vieram de Parintins2 (AM), tendo todo ano um calendário 

definido de viagens para trabalhar em diversas agremiações carnavalescas. 

Voltando ao debate apresentado por DaMatta que se insere na noção de 

ritual, o antropólogo brasileiro parte da matriz teórica de Victor Turner, mas conduz 

os conceitos em outra direção. A análise de Turner se caracteriza pelas noções de 

Communitas e de liminóide (formas alternativas e universalistas de ser das 

sociedades), para Turner essa zona liminar funciona como espaço de transição 

entre essa etapa do ritual que ainda não concretizou, porém, também já não é mais 

o que foi antes. Nesse ponto, DaMatta relativiza a distinção de Turner ao elaborar 

diferentes tipos de sociedades. 

 Seguindo a análise de DaMatta e pensando sobre a questão dos 

rituais, Cavalcanti acrescenta ―a suspensão do tempo rotineiro e a instauração do 

tempo excepcional e festivo depende de mecanismo de ritualização universais e de 

deslocamentos simbólicos críticos‖ (CAVALCANTI, M. L., & Gonçalves, R. 2009, 

p.9).  

Dentre as várias características que definem o carnaval, DaMatta (1979) 

afirma que esse momento é de ―questionar aquilo que é deslocado, invertido e 

realçado, capaz de servir como instrumento que ajuda a transformar radicalmente o 

mundo cotidiano‖ (1979, p.156). Enquanto que para Cavalcanti ―Carnaval, nesse 

sentido amplo, significa não apenas a festa, mas toda a sua preparação ao longo da 

qual um novo enredo transformar-se-á gradualmente em samba-enredo, em 

alegorias e em fantasias. Cada elo desse processo coloca em cena não só formas 

_______________  
 
2
 ―Todos os anos, em meados de junho, realiza-se em pleno coração da floresta amazônica, a 420 
quilômetros de Manaus, na longínqua Parintins, a Festa do Boi, transformada em superespetáculo 
[...] A festa tem a duração de três dias e cada Boi se apresenta durante duas horas e meia. O 
Garantido, cor vermelha e o Caprichoso, que usa a cor azul, fazem apresentações em dias 
diferentes. A Toada é o ritmo da festa. Bumbódromo é o estádio onde ela se realiza.[...] O enredo 
da festa [...] é inspirado na lenda de um peão que mata o boi de seu patrão para atender ao desejo 
da mulher grávida. O homem é preso e, depois de algum sofrimento, é salvo pelo padre e pelo pajé, 
que, juntos, ressuscitam o boi. ‖ (Araújo, 2000:250). 



12 

 
 

 

distintas de expressão artística como grupos sociais muito diferenciados entre si‖. 

(Cavalcanti, 1994). 

 

1.1 SOBRE O TRABALHO DE CAMPO E PLANO GERAL DE TRABALHO. 

 

A experiência promovida através dessa parceria demarca um momento 

singular na história do carnaval e do catolicismo brasileiro, a busca pelo 

entendimento de cada etapa, demonstrou como foi possível ser consolidada a união 

entre uma escola de samba e a Igreja Católica, sendo essa singularidade o que me 

motivou a iniciar a pesquisa. Isto posto, apresento o estudo etnográfico desenvolvido 

no final de 2016 e início de 2017, resultando nesta monografia de conclusão do 

curso do Ciências Sociais, bacharelado em Antropologia e Arqueologia. 

Logo que o tema foi anunciado como enredo3, cerca de dois antes do 

desfile, uma série de repercussões começaram a circular, entre conversas durante 

os ensaios do carnaval pelos membros da comunidade, nos jornais4, até emergirem 

as primeiras manifestações de fiéis e integrantes da Igreja Católica5, nesse contexto, 

compreendi a relevância em se abordar como objeto de pesquisa o carnaval em 

conjunto com a religião. 

Nesta monografia, que representa minha primeira experiência como 

pesquisadora, decidi abordar esta temática através da pesquisa etnográfica. 

Destaco a reflexão sobre o método etnográfico apresentada por PEIRANO 

Reter a ideia de que as observações são realizadas não só para descrever 
o curioso, o exótico ou o diferente por si mesmos (pelo natural interesse que 
despertam), mas também e principalmente para universalizá-los. São essas 
duas direções — a especificidade do caso concreto e o caráter universalista 
da sua manifestação — que levam a antropologia a um processo de 
refinamento de problemas e conceitos‖ (PEIRANO, 2012, p.19). 

_______________  
 
3
 Vídeo institucional da Unidos de Vila Maria anunciando o enredo do carnaval de 2017, chamado 

―Aparecida - A Rainha do Brasil. "300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro‖: 
www.youtube.com/watch?v=Vc1MX-r1l4E. 
 
4
 Reportagem da VEJA SP anunciando o enredo de 2017: 
http://vejasp.abril.com.br/blog/carnaval/vilamariapedeautorizacaoaigrejaparahomenagearnossasenh
oraaparecidanocarnavalde2 

5
 Protestos católicos contra o enredo da UVM: 
https://carnaval.uol.com.br/2017/noticias/redacao/2017/02/06/catolicos-protestam-contra-apoio-
dado-pela-igreja-a-escola-de-samba-de-sp.htm. 

http://www.youtube.com/watch?v=Vc1MX-r1l4E
http://www.youtube.com/watch?v=Vc1MX-r1l4E
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FIGURA 1 – ANUNCIO DO ENREDO DE 2017 NA QUADRA DA UVM.
6
 

 

FONTE: ACERVO UVM. 

FIGURA 2 – PETIÇÃO ONLINE CONSTENTANDO A APROVAÇÃO DA IGREJA SOBRE O ENREDO 
DA UVM EM 2017  

 

FONTE: SITE < http://minhacartaaberta.com.br/blasfemia> 

_______________  
 
6
 O enredo da UVM sobre o carnaval de 2017 foi previamente anunciado no dia 10 de fevereiro de 
2016, durante participação no programa da TV Aparecida. Posteriormente, foi realizado o anuncio 
oficial em evento realizado na quadra da Escola. Na foto, ao microfone está o Reitor do Santuário 
Nacional, Padre João Batista, representantes da Igreja e vestindo um terno da UVM está o 
presidente da escola, Adilson José.    

http://minhacartaaberta.com.br/blasfemia
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FIGURA 3Erro! Fonte de referência não encontrada. – REITOR DO SANTUARIO NACIONAL, 
PADRE JOÃO BATISTA E A PORTA-BANDEIRA JESSICA NA MATÉRIA DE CAPA DA VEJA SP NO 
DIA DO DESFILE. 

 

FONTE: SITE <http://vejasp.abril.com.br/cidades/unidosvilamariaenredoaparecida.> 

 

Acrescento ainda, o detalhamento que a antropóloga apresenta sobre os 

desafios que conduzem nosso trabalho, segundo PEIRANO ―experiência de campo 

depende, entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das opções teóricas 

dentro da disciplina, do contexto sociohistórico mais amplo e, não menos, das 

imprevisíveis situações que se configuram, no dia-a-dia, no próprio local de pesquisa 

entre pesquisador e pesquisados‖. (Peirano, 2012, p.22.) 

Minha inserção em campo em São Paulo, no Grêmio Recreativo Cultural 

Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria (G.R.C.S.E.S. Unidos de Vila Maria), 

foi realizada no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Porém, desde 

2014 acompanho as atividades da escola e participo dos desfiles, principalmente, os 

ensaios realizados semanalmente na quadra7. 

Importante ressaltar, minhas observações nesse carnaval sempre foram na 

Vila Maria, iniciaram e se mantiveram pela perspectiva da comunidade, o meu papel 

_______________  
 
7
 A quadra está localizada na zona norte de São Paulo, na Rua Cabo João Monteiro da Rocha, nº 
448, no Jardim Japão. 

http://vejasp.abril.com.br/cidades/unidosvilamariaenredoaparecida
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de inserção se estabeleceu como participante das atividades da Escola e não pelo 

viés católico, portanto, não consigo expor quais foram as percepções dos 

eclesiásticos, membros do Santuário Nacional ou fiéis católicos sobre todo esse 

processo, essa lacuna poderá ser preenchida por posteriores pesquisas. Entretanto, 

tenho a ciência, como afirma Cavalcanti que ―As fronteiras entre participantes e 

espectadores são fluidas e intercambiáveis. ‖ (Cavalcanti, 2002, p. 47).  

Quando estive distante do campo, as redes sociais, em especial, as 

entrevistas que foram realizadas pelas mídias sociais, possibilitaram estar próxima 

das novidades. Utilizei as redes sociais como instrumento para entrevistar os 

membros das áreas que compõe a escola, dessa forma, entender como os 

integrantes enxergavam a forma que se construiu esse carnaval. 

O meu primeiro contato com a escola se deu através do Marcelo Muller que 

havia sido meu professor, o mesmo foi presidente da escola, carnavalesco e 

atualmente é responsável pela comissão de frente, além de integrar a equipe dos 

diretores de carnaval da Unidos de Vila Maria. Marcelo foi o responsável pela 

pesquisa histórica e através dele tive a ciência sobre o enredo que abordou o jubileu 

de 300 anos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi também meu principal 

mediador durante o período em que estive em campo.  

Importante abrir um preâmbulo para fazer uma distinção dos espaços 

utilizados por uma escola de samba, do grupo principal (chamada atualmente de 

Especial), durante sua preparação para o Carnaval. Os principais, nesse caso, são: 

a Quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, as mediações da quadra no 

próprio bairro da Vila Maria (zona norte de SP), a Fábrica do Samba e o 

Sambódromo do Anhembi, os dois últimos mencionados serão apresentados 

posteriormente, no contexto do desfile.  

A ocupação da escola nesses espaços é determinante para a organização 

social e simbólica da agremiação. Os momentos de confraternização na quadra, por 

exemplo, são parte da agenda de entretenimento do bairro e propiciam aos 

integrantes da comunidade adquirirem suas fantasias ou até mesmo comprarem os 

itens da Escola na loja oficial da UVM8. 

_______________  
 
8
 A loja oficial da escola está localizada no interior da quadra, tendo opções de moletons, camisas, 
vestidos, bonés e acessórios. Os itens custam de R$30,00 a R$150,00, sendo disponibilizados 
produtos com a logo da escola e outros específicos sobre o enredo do ano. 
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O meu contato pessoal com os membros da escola ocorreu, principalmente, 

durante os ensaios na quadra, que acontecem regularmente nas quartas, sextas e 

domingos9. Além de organizar as alas e treinar as coreografias, os ensaios são 

também formas de a Escola subsidiar os custos do desfile, tendo em vista que a 

verba cedida pela Prefeitura e patrocinadores é insuficiente. 

Para lançar alguma luz sobre estes dados etnográficos, utilizei-me de 

diferentes trabalhos sobre carnaval e sobre religião produzidos nas Ciências Sociais. 

Identifiquei na literatura que a temática está presente em diversas áreas das 

Ciências Humanas e Artes, no caso propriamente das Ciências Sociais, encontrei a 

maior parte da bibliografia na Sociologia e Antropologia. Divido minha pesquisa 

bibliográfica em dois eixos: Carnaval e Religião, no primeiro eixo também inclui 

rituais, festas populares e performance, no segundo realizo meu recorte partindo 

para a questão da devoção e do catolicismo. 

Na Universidade Federal do Paraná, encontrei no Programa de Pós 

Graduação em Antropologia Social atuação da professora Selma Baptista na 

temática do Carnaval que desenvolveu e orientou um grupo na realização do projeto 

de Patrimônio Imaterial, via Fundação Cultural de Curitiba (FCC), que resultou no 

relatório ―A cidade e suas f(r)estas: o carnaval de Curitiba‖ e um documentário 

―Caras de um Carnaval‖, entre 2008 e 2010, tendo como bolsistas e orientandas 

Vanessa Rodrigues, Caroline Glodes Blum e Larissa Sant´Anna Fernandes. 

Em relação ainda sobre a temática do Carnaval encontramos referências em 

diversas áreas da Humanas, identifico na literatura um tratamento insuficiente em 

autores que trabalhem as duas temáticas, nesse sentido, as antropólogas Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Renata de Castro Menezes, foram referências 

que nortearam o início da minha pesquisa por publicaram nas duas temáticas. 

Amplio o diálogo da produção acadêmica nesse sentido, articulando com as 

duas áreas e suas temáticas de desdobramento, em relação a delimitação da minha 

pesquisa, concentrou todos os aspectos abordados na questão das concessões 

acordadas para a realização do Carnaval, mais adiante tratarei de cada uma dessas 

concessões, mas durante todo o período em que estive em campo, todos os 

_______________  
 
9
 Os ensaios possuem alternância de programação, conforme a proximidade com o desfile do 
carnaval, aumentam as agendas de atividades. Nas festas e ensaios semanais, a entrada custa em 
média R$20,00 para não sócios e entrada gratuita para sócios.  
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aspectos da construção desse carnaval e suas relações, culminaram para esses 

acordos. 

Introduzo o meu tema de pesquisa na tentativa de descobrir como foi criada 

a união, principalmente, explorar em que momento se estabeleceu a definição do 

carnaval como festa profana que devesse ser distanciada do sagrado, nesse caso, 

da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Adiante, recordo a relação do bairro da 

Vila Maria com a escola de Samba. 

No capítulo 2, apresento Nossa Senhora Aparecida através de um percurso 

histórico, posteriormente, explicando como a devoção à santa se espalhou pelo 

Brasil a sua imagem se tornou símbolo da identidade nacional. Ainda nesse ponto, 

explico como ocorreu a proximidade da escola de samba com o Santuário Nacional 

construindo um carnaval ―a quatro mãos‖ e quais concessões foram acordadas. 

O capítulo 3 abordo o desfile do carnaval de 2017, a organização no 

sambódromo do Anhembi, passando pelas regras da Liga Independente das Escolas 

de Samba de São Paulo (Liga)10 até os momentos finais da apresentação do desfile 

na avenida. 

O capítulo 4, faço o debate sobre os casos de intervenção da Igreja Católica 

no carnaval e como foi a organização dos envolvidos no carnaval, Escola e Igreja, 

através da agenda recíproca de eventos estabelecida entre esses atores. 

A chave da minha abordagem está no fato de todos os envolvidos na 

concepção e elaboração desse carnaval, apontarem que estavam envolvendo 

elementos considerados de áreas distintas (sagrado e profano) e que possuíam 

restrições quanto a sua união, porém, transformaram essa dificuldade num modelo 

de projeto em que a execução conjunta dos elementos tivesse sido estabelecida 

através de concessões que formalizaram uma ponte de diálogo. 

Em suma, o que se pretende não é definir em que medida carnaval e 

devoção se contrapõe, mas através de uma abordagem etnográfica explicar o modo 

_______________  
 
10

 A Liga foi criada em 1984, até aquele momento as escolas eram exclusivamente vinculadas a 
União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP) que foi criada em 1973. Ambas são entidades 
organizadoras do carnaval da cidade de São Paulo. Segundo Oliveira ―A UESP permanece 
incentivando a formação de agremiações para trabalhar a organização do samba nos vários bairros 
da cidade. Sua maior bandeira é o carnaval de rua, capaz de justificar uma ação profissional de 
cunho social, sem fim lucrativo e politicamente descentralizado, enquanto a Liga passa a trabalhar 
dentro do parâmetro econômico e empresarial, capaz de negociar contatos e contratos com as 
redes de comunicação e o poder público‖. (OLIVEIRA, 20, p.46) 
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como foi possível construir um consenso entre religião e carnaval através de 

negociações, conflitos e, principalmente, concessões de ambas as partes. 

 

1.2 UNIÃO ENTRE A ESCOLA DE SAMBA E A IGREJA 

 

O processo do Carnaval de 2017 começou dois anos antes, quando um dos 

captadores de recursos (Renato Candido) trouxe um prospecto da comemoração do 

tricentenário que encontrou em uma visita ao Santuário em Aparecida (SP), segundo 

o diretor de comunicação da UVM, o jornalista Fábio Fávero, a ideia foi prontamente 

aprovada pela direção da Escola.  

Apresentaram para uma Paróquia do bairro demonstrando sua intenção de 

realizar um enredo sobre o tema, a Paróquia indicou procurar a Cúria Metropolitana 

de São Paulo, por sua vez, essa consultou seus membros e encaminhou a questão 

para uma reunião dos Bispos e Cardeais. Após uma votação na Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sem a participação de membros da Escola, 

receberam o aval, anunciado através do Arcebispo Dom Odilo Scherer, a proposta 

ainda seguiu para o diálogo com o Santuário Nacional, obtendo a liberação 

necessária para a elaboração desse carnaval. 

Segundo relatado pelo carnavalesco Sidnei França e também pelo diretor de 

comunicação Fábio Fávero, a aproximação com a Igreja e a construção desse 

processo transcorreu de forma tranquila e, sobretudo, enfatizaram que aconteceu de 

forma muito respeitosa.  

Após conseguirem as autorizações, foram realizadas inúmeras reuniões no 

Santuário Nacional, em uma delas o Reitor Padre João Batista, citou como fatores 

decisivos para a aprovação da realização do enredo o fato da localização da Escola 

(próxima a Rodovia Dutra), a cor azul da UVM ser próximo do tom do manto que é 

símbolo de Aparecida e, ter no próprio nome da Escola a palavra Maria. Ainda, o 

fato de terem levado um exemplar da Revista da UVM11 mostrando os projetos 

sociais realizados pela Escola, segundo relato do Fábio, o Reitor afirmou ―Olha o 

que a Escola faz para a Comunidade, não tem como não aprovar, não apoiar‖. 

_______________  
 
11

 Versão online da Revista <http://www.unidosdevilamaria.com.br/2015/a-vila/revista-vm> 
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O Reitor do Santuário Nacional, Padre João Batista (PJB) em entrevista12 

comentou a parceria, durante visita a quadra da escola de samba: 

PJB: Infelizmente o povo liga Carnaval com festa muito profana, liga 
carnaval com absurdos e essa preocupação a gente teve logo que recebeu 
a notícia, mas como quem estava nos dando a notícia era o Cardeal de São 
Paulo, então a preocupação diminuiu. No dia em que nós recebemos a 
notícia, havia também o Cardeal do Rio de Janeiro e o Cardeal de 
Aparecida, então três cardeais aceitando essa proposta da Vila Maria de 
colocar no carnaval paulista de 2017 a devoção à Nossa Senhora 
Aparecida. E todos eles [os cardeais] foram unânimes em aceitar com 
alegria e dizendo para nós é bom que uma escola de samba tome a 
iniciativa, seria diferente se o Santuário ou qualquer instituição religiosa 
tomasse a iniciativa, foi a escola de samba que tomou a iniciativa. Então, 
isso demonstra uma preocupação dos próprios sambistas e da própria 
diretoria da escola em fazer um carnaval sério e nós apostando nessa 
história. De lá para cá, a partir do momento em que nós recebemos a 
notícia nós já tivemos vários encontros. O primeiro com a diretoria da 
escola, depois com os assessores, no sentido de ajudá-los então com 
subsídios, com os livros, o material que nós temos e também de ir trocando 
informações. No sentido de que o carnaval seja um momento assim 
oportuno para que o jubileu aconteça não dentro de um templo religioso, 
mas em outro templo, um templo cultural. O carnaval é um patrimônio 
cultural do Brasil e a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a devoção a 
Nossa Senhora também é um patrimônio cultural, além de ser um 
patrimônio da fé, é também um patrimônio cultural. Nesse encontro desses 
dois patrimônios, nós estamos com as expectativas bem positivas. 

Analisando a declaração da entrevista que anunciava oficialmente o 

lançamento do enredo de 2017 da UVM, destaco dois pontos principais, o primeiro é 

o fato de a aprovação passar por uma sequência de instâncias que demonstram 

como se configura a hierarquia na Igreja católica. Outra questão, é quando o Padre 

João Batista aciona a questão cultural para legitimar o uso de Nossa Senhora 

Aparecida como patrimônio cultural.  

A utilização do argumento cultural para a realização de acomodações entre o 

religioso e a esfera pública secular foi desenvolvido por GIUMBELLI13 em relação a 

capela, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando a Igreja Católica utiliza do 

argumento cultural para manter a capela como espaço católico. 

 

_______________  
 
12

 Entrevista de 10 de fevereiro de 2016 do Reitor do Santuário Nacional, Padre João Batista a TV 
Aparecida sobre a aprovação da utilização de Nossa Senhora Aparecida como samba enredo: 
www.youtube.com/watch?v=AYXP4w8QIso. 

13
 O caso apresentado pelo antropólogo faz parte da sua pesquisa sobre espaços religiosos em 
instituições públicas na cidade de Porto Alegre. Em relação ao episódio da capela, a Igreja aciona o 
catolicismo como parte da cultura brasileira para não transformar o espaço em um ‗ambiente laico‘  
(GIUMBELLI, 2013, p. 38). 
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FIGURA 4 – REUNIÃO DA DIRETORIA DA UVM E DIRIGENTES DA CÚRIA. 

 

FONTE: Acervo UVM (2016). 

 

O detalhamento do conteúdo das reuniões e das negociações realizadas 

entre a direção da Escola e os representantes da Igreja, foram analisados no 

segundo capítulo. 

 

1.3 RELAÇÃO ENTRE O CARNAVAL E A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA 

APARECIDA. 

 

De início busquei compreender a escolha do tema e o contexto. Foi-me 

relatado pelo diretor de comunicação da Escola, Fábio Fávero, o fato da Escola 

sempre ter sido próxima da questão religiosa, seja por causa dos fundadores ou por 

parte da própria comunidade, realizando eventos e missas na própria quadra da 

escola muito antes de pensar em ter esse tema como enredo, em uma de suas 

entrevistas, Fábio, inclusive, lembra de ter conhecido o Santuário Nacional através 

de uma excursão promovida pela própria Escola. 

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa, a pergunta mais recorrente 

entre os membros da escola de samba, os moradores do bairro Vila Maria e os 

jornais que acompanhavam as agremiações, era o fato do mesmo projeto, falar 

sobre carnaval e devoção a Nossa Senhora Aparecida. Ao me deparar com a 

frequência desse questionamento, busquei compreender em que período ou quais 

fatores levaram a concepção do carnaval como festa profana, causando incomodo 

nos foliões e fiéis, de forma que devesse ser afastado os símbolos e ritos católicos 

de um desfile de carnaval. 
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Em sua cronologia do Carnaval, Araújo (2000:10) nos apresenta como o 

calendário religioso da Igreja Católica está desde as primeiras celebrações na antiga 

Grécia, no ano de 590 D.C. com o Papa S. Gregório I, diretamente ligada as 

diretrizes que regulamentaram as datas do carnaval. A própria expressão ―carnaval‖ 

(dominica ad carne levandas) é datada dessa época, porém, passou por uma série 

de transformações etimológicas e gramaticais (ARAÚJO, 2000, p.10)  

As primeiras festas de Carnaval tiveram seus registros em Veneza, no 

século XIV, no Brasil, surgiu no século XIX através dos bailes e festas regionais. 

Como explica QUEIROZ ―Festa europeia, o Carnaval adaptou-se aos trópicos e 

neles conheceu uma expansão que não alcançou em suas regiões de origem‖ 

(QUEIROZ, 1992, p.11).  

Com o passar do tempo, o país absorveu e reinventou da sua própria 

maneira essa festividade, segundo QUEIROZ 

A implantação no Brasil ocorreu desde os primeiros tempos da colonização 
portuguesa com sucesso indiscutível; sua celebração data de pelo menos 
três séculos, sempre com igual entusiasmo. É citado em documentos que 
datam de 1605, com o mesmo nome que trouxera de Portugal – Entrudo – 
que significaria, ao que parece, ‗entrada‘. Enquanto na Europa e na América 
Ibérica o Carnaval se associava a determinadas regiões e mesmo a 
algumas pequenas aglomerações urbanas, no Brasil sempre foi encontrado 
em todos os povoados e cidades. (QUEIROZ, 1992, p.12) 

A variedade de festas e eventos denominados como carnaval ou originados 

a partir dele não serão abordados nessa pesquisa, deixando como sugestão para 

pesquisas posteriores. Inclusive, sobre as especificidades de cada região.  

Em relação aos estudos da Religião na área das Ciências Sociais, temos 

passado por tensões resultantes dos impactos das teorias evolucionistas e dos 

fenômenos do modernismo, secularismo e racionalização. Partindo a análise de uma 

definição de Durkheim, a devoção tem papel fundamental ―As necessidades da 

existência nos obrigam a todos, crentes e incrédulos, a representar de alguma 

maneira as coisas no meio das quais vivemos, sobre as quais a todo momento 

emitimos juízos e que precisamos levar em conta em nossa conduta‖ (Durkheim, 

1996, p.04). 
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No cenário atual, o catolicismo brasileiro passa por significativas mudanças, 

desde a redução de fiéis14 até modificações na forma como os indivíduos apontam 

para o seu pertencimento religioso. Esse ponto é abordado por MENEZES 

O catolicismo, tradicional modalidade religiosa brasileira, estava sendo 
trocada por formas de pertencimento religioso mais adequadas ao desafio 
urbano, da sociedade de classes, da identidade individual no mundo 
moderno, por serem capazes de refazer grupos e teias de solidariedade e 
fornecer sentido em situações de anomia e desfiliação.  (MENEZES, 2014, 
p.62) 

Alguns desses novos modelos de representação e exercício da crença 

católica, são retomadas em uma breve análise histórica por MENEZES 

O momento atual se revela como uma ocasião oportuna para percebermos 
como se (re)colocam as relações entre religião e cultura em sociedades 
complexas, nas quais o pertencimento religioso passa a ser visto como uma 
escolha individual entre as várias opções de um contexto plural[...] Desde os 
anos 1990 vimos um gradual arrefecimento da presença do ―catolicismo 
social‖ na esfera pública, outras formas de expressão católicas têm 
ganhado maior visibilidade nos últimos anos. Grosso modo, poderíamos 
falar do crescimento de fenômenos tais como o Movimento de Renovação 
Carismática, as aparições marianas, o catolicismo midiático [referindo às 
TVs católicas e aos padres cantores] e o culto aos santos‖. (MENEZES, 
2005, p. 26) 

Dialogando com as mudanças apresentadas, repensar como se estabelece 

a relação de devoção e do pertencimento na fé católica, evidencia novas 

possibilidades. Consultando o próprio carnavalesco Sidnei França sobre sua visão 

da relação de oposição entre o sagrado e profano, em entrevista, relatou: 

SF: Os dois [Carnaval e Religião] tem em comum uma devoção, uma 
fidelidade de quem acompanha, de quem acredita e segue uma 
determinada forma de enxergar o mundo e de se dedicar que essa forma 
seja coerente com as atitudes [...] Por mais contraditório que possa parecer, 
eu acho que tem muita ligação entre os dois sim, existe muita verdade, 
muita entrega, muita crença, o samba tem muito isso, o carnaval em 
especial tem muito disso, dessa questão de você se entregar a uma filosofia 
e fazer dela seu estilo de vida, norteando suas atitudes, seus pensamentos, 
pra quem é de fora é apenas alegria e diversão, mas pra quem vive a 
cultura do samba e do carnaval existe uma devoção muito forte que não é 
necessariamente religiosa, ela é a convicção que aquele modelo cultural 
serve de base de formação de caráter, formação de personalidade e até de 
expectativa de vida. 

_______________  
 
14

 Segundo MENEZES ―Quando os dados censitários sobre religião começaram a ser computados, 
em 1940, os católicos atingiam a cifra de 95,2%. Já em 2000 eles representavam 73,57% da 
população‖ (MENEZES, 2009, p.8) 
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Atualmente no Brasil, temos um macroprocesso de transformação da 

religião, caracterizado segundo ALMEIDA (2009, p.30) por ―crescente diversificação 

das práticas - a multiplicação das instituições – ao mesmo tempo em que há menor 

fidelidade a elas‖, além de apresentar intensa mobilidade dos indivíduos entre 

diferentes religiões.  

Acrescenta ainda o antropólogo que outro fenômeno foi à proliferação das 

manifestações, segundo ALMEIDA ―Ressalta-se ainda que também nos grandes 

centros urbanos, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, a diversidade 

institucional extrapolou de forma significativa o universo cristão ao abrigar também 

as religiões orientais, da Nova Era e as de matrizes indígenas, entre outras‖. 

(ALMEIDA, 2009, p.30) 

A dinâmica urbana com o aumento populacional impactou que os grandes 

centros se transformassem em locais com alto grau de diferenciação interna. No 

aspecto religioso, com a proliferação e pluralização religiosa, encontramos a notável 

perda da hegemonia católica, demonstrada nos censos15. 

O Brasil é o país com maior contingente de católicos do mundo, depois da 

França, possuindo o maior PIB predominante católico do mundo. Mesmo assim é 

considerável que esses fenômenos tenham alterado, significativamente, o número 

de fiéis, a queda dos católicos foi de 99,72% da população se identificando como 

católica em 1872 para 73,79%, no ano de 2003 (NERI, 2011, p. 13). 

Como poderíamos, então, entender a devoção aos santos no catolicismo? 

Segundo MENEZES 

Alguém que se identifica como um devoto não é apenas alguém que 
recebeu alguma graça de um santo, mas alguém que se envolveu com ele 
numa relação permanente, vivida, parafraseando o poeta Vinícius de 
Moraes, como infinita enquanto dure. A devoção envolve não apenas 
pedidos – graças – agradecimentos, mas um processo de identificação 
entre o devoto e seu santo, que envolve sentimentos como a amizade, a fé 
e a confiança, e a certeza da presença constante do santo na vida do 
devoto. Quem entrou no registro da devoção adquiriu uma chave de 
interpretação da própria biografia, que passa a ser lida como uma sucessão 
de intervenções do santo, de graças e proteções que lhe conferirão a 
felicidade, ainda que esta precise ser norteada pela conformação. 
(MENEZES, 2009, p. 131-132). 

_______________  
 
15

 Disponível em < http://www.cps.fgv.br/cps/religiao> 



24 

 
 

 

Mas a devoção Mariana, o que difere das outras? No próximo capítulo, 

abordarei a história, trajetória e a devoção a Nossa Senhora Aparecida. 

 

1.4 VILA MARIA: UM BAIRRO DE TRADIÇÃO. 

 

A relação da escola de samba e do bairro é possível de ser encontrada na 

letra do Hino de exaltação da Vila Maria16 “Vila Maria é um bairro de tradição/Vila 

Maria você mora no meu coração/Foi lá que eu me criei/ e aprendi a 

batucar/Quantas saudades que eu sinto de você/ Oh! Minha vila Maria, eu não 

posso te esquecer”.  

A escola de samba UVM tem forte interação com o bairro da zona norte, 

segundo o seu próprio site, foi formada por ―um grupo de amigos – negros, brancos 

e pobres - que resolveu fantasiar uma nova realidade e deixá-la mais alegre e 

colorida. Formam então uma agremiação carnavalesca: a Unidos do Morro de Vila 

Maria, oficializada em cartório no dia 10 de janeiro de 1954‖17, tendo o início de 

suas atividades desfilando pelas ruas do próprio bairro e depois na região de bairros 

da zona norte. 

Anos mais tarde, em 1971 a escola mudou oficialmente seu nome para 

Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria, 

crescendo e tendo sua ascensão na década de 1990, passou a ocupar o atual 

endereço em 2004.  

 

FIGURA 5 - BARRACÃO DA UNIDOS DE VILA MARIA 

 
FONTE: www.unidosdevilamaria.com.br/2015/a-vila/nossa-historia/galeria-nossa-historia (2017) 

 

_______________  
 
16

 Disponível em: Hino da Vila Maria:.letras.mus.br/grcses-unidos-de-vila-maria-sp/919816. 
17

 Disponível em: <www.unidosdevilamaria.com.br/2015/a-vila/nossa-historia>. 
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FIGURA 6 - BARRACÃO DA UNIDOS DE VILA MARIA 

 

FONTE:www.unidosdevilamaria.com.br/2015/a-vila/nossa-historia/galeria-nossa-historia (2017) 

 

A quadra da Escola é um espaço de integração da comunidade que reside 

na região e nas proximidades, dividida em Vila Maria Alta (referente ao Morro de Vila 

Maria) e Vila Maria baixa (região mais elitizada). A quadra da escola atrai os 

moradores dos outros bairros da região norte e também das outras agremiações. 

FIGURA 7 - QUADRA DA UNIDOS DE VILA MARIA 

 

FONTE: ACERVO UVM. 

A interação com a comunidade se dá, principalmente, pelo importante papel 

social da Escola através de seu projeto de Ação Social18, o segundo maior do pais, 

ficando atrás apenas da Mangueira. Além da Vila Maria, os projetos realizados na 

escola atendem os bairros de Vila Medeiros, Vila Sabrina e Parque Novo Mundo, 

com atividades nas áreas de educação e aprendizagem, saúde, esporte e 

voluntariado, as estimativas informadas pela direção da escola, contabilizam mais de 

10 mil pessoas atendidas por ano, segundo informações da própria direção da 

escola. 

_______________  
 
18

 Disponível em <www.unidosdevilamaria.com.br/2015/acao-social/um-caso-de-amor> 
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2 APARECIDA: HISTÓRIA E DEVOÇÃO. 

 

A devoção a Aparecida é elemento edificador e laço responsável pelo 

estabelecimento de toda a tese dessa pesquisa, ao longo desse capítulo desdobro a 

imagem da santa, nos seus mais diferentes papéis: mãe, padroeira, intercessora, 

mãe Santíssima, Virgem Imaculada.  

Aparecida foi o sustentáculo dessa parceria que culminou em conseguir 

levar para o Sambódromo do Anhembi um desfile de tamanha proporção em termos 

de estrutura física, organizacional e complexidade de relações envolvidas por atores 

tão plurais, demonstrando que Aparecida possui enorme dimensão social, cultural e 

religiosa em uma mesma figura. 

 

2.1 DE MARIA DA CONCEIÇÃO A APARECIDA 

 

A trajetória de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem especificidades 

que justificam sua devoção e popularidade, qualificada como fenômeno cultural, 

percebe-se sua importância simbólica no catolicismo brasileiro. 

Dois fatores são importantes para entender o início dessa história, o 

contexto socioeconômico pautado principalmente, pelo tripé político São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte e, o contexto sociorreligioso. Em pouco tempo, a 

imagem adquiriu reconhecimento, como explica BRUSTOLONI 

Já em 1748, três anos apenas do início do Santuário e da 
devoção a Maria sob o novo título de ‗Senhora da Conceição 
Aparecida‘, dois missionários jesuítas constatavam 
publicamente, durante a Santa Missão, pregada por eles no 
povoado, a vocação mariana especial do Santuário. Eles 
notificaram que diante daquela pequenina e pobre Imagem da 
Senhora da Conceição, símbolo sagrado da presença materna 
de Maria de Nazaré, a graça de conversão para Cristo foi 
abundante e rica. (BRUSTOLONI, 1998, p. 08) 

Desde o início era notável a forte presença mariana para nossa história, 

quando foram formados os primeiros locais de culto, a Igreja percebeu a importância 

de Aparecida. Um dos fatores que contribuiram para a expansao da devoção a 
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Nossa Senhora foi a chegada dos padres Redentoristas19, em outubro de 1894, 

afirma BRUSTOLONI ―eles [redentoristas] passaram a inculcar nos peregrinos 

grande amor e confiança em Nossa Senhora Aparecida e perceberam que dessa 

maneira eles os atraía mais facilmente para Cristo e sua Igreja‖ (Brustoloni, 1998, 

p.08) 

A pequena imagem retrata a Senhora da Conceição, venerada como 

representação da Imaculada Virgem Maria. A Senhora da Conceição tem sua 

devoção originalmente pelos portugueses quando Dom João IV, Rei de Portugal, 

proclamou Nossa Senhora da Conceição padroeira de Portugal e de todo o império 

português. 

A imagem mede apenas 36 cm de altura (sem o pedestal) e cerca de dois 

quilos e meio, foi encontrada ainda no período setentista, feita de terracota, 

identificada a procedência do barro (paulista) pela tonalidade que diferenciava de 

outros barros utilizados como matéria-prima para esculturas, além de características 

muito especificas. Estudiosos como Dr. Pedro de Oliveira Neto, Dr. Pietro Maria 

Bardi, Dr. João Marino e a restauradora do MASP, Maria Helena Chartuni são 

unânimes20 em afirmar que pelas suas características de estilo, a imagem é obra de 

Frei Agostinho de Jesus, discípulo do mestre santeiro e monge beneditino Frei 

Agostinho da Piedade.  

Por ser parte da Vila de Guaratinguetá, região do Vale do Paraíba, 

historicamente marcada como parte das rotas comerciais, passagem das caravanas 

de migrantes e tropeiros que transportavam ouro e outras mercadorias da região de 

Minas Gerais para o porto de Parati (RJ), a região era um entreposto de mercadorias 

e de escravos21.  

Para atender à solicitação do Senado da Câmara, foram convocados os 

pescadores para que apanhassem farta quantia de peixes para a alimentação do 

Conde de Assumar e sua comitiva (RICKLI, 2016; ALVAREZ 2014:103), no mês de 

outubro de 1717, a ocasião foi registrada em documento escrito em 175722. Foi 

durante esse dia que a imagem foi pescada no Rio Paraíba, por três pescadores, 

eram eles Domingos Martins Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, sendo 

_______________  
 
19

 BRUSTOLONI (1998, p.277; p. 305) e ALVAREZ (2014, p. 165) 
20

 BRUSTOLONI (1998, p. 18) 
21

 ALVAREZ (2014, p.10) 
22

 BRUSTOLONI (1998, p.31) 
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comprovada a existência dos personagens em livros de casamentos e batizados 

realizados na época na paróquia da vila23. 

O rio Paraíba do Sul, que forma a região do Vale do Paraíba, demarca o 

início dessa história por ter sido o local do encontro da Imagem, exatamente nas 

proximidades dos portos de Itaguaçu e de José Corrêa Leite. Foi inclusive, no porto 

de Itaguaçu que foi criada a primeira capelinha dedicada a Senhora da Conceição 

Aparecida. O fato da motivação do encontro da Imagem naquele local é impreciso, 

estimasse que a imagem pertencesse a uma das famílias da região que ao quebrar 

a imagem, lançou no rio como forma de evitar desrespeito com a sacralidade da 

escultura. 

Dois documentos registram o achado da Imagem24, o ―I Livro do Tombo da 

Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá‖, escrito em 1752, essa narração está 

presente às folhas 98 e 99, redigidas pelo Pároco Dr. João de Morais e Aguiar. 

Enquanto que o segundo documento são as Ânuas (carta-relatório do ano) da 

Província Brasileira dos Padres Jesuítas, dos anos de 1748 e 1749, descrições 

essas que integravam os relatos das Santas Missões dos jesuítas Pr. Paulo Teixeira 

e seu colega de missionário. 

O culto da imagem começou desde seu encontro, as mulheres dos 

pescadores e vizinhos da região tiveram papel fundamental no início da difusão da 

imagem de Nossa Senhora da Conceição. A rápida expansão do culto a Nossa 

Senhora Aparecida impressiona, considerando que no início do século XVIII, a 

comunicação era exclusivamente pela comunicação direta entre as pessoas, 

podemos constatar que a fé a Aparecida tem suas singularidades. 

Em pouco tempo, os fiéis dos mais diversos lugares viajavam até os locais de 

início do culto a santa, do primeiro oratório na casa de Filipe Pedroso, ou depois em 

Ribeirão do Sá onde o filho de Atanásio Pedroso, Filipe, construiu a primeira 

capelinha, posteriormente, a imagem ocupou outros lugares em Ponte Alta e 

Itaguaçu25.  

As narrativas descritas nesse capítulo são, em sua maioria, referenciadas em 

nas publicações do Padre Julio Brustoloni. Esse padre redentorista com formação 

acadêmica em história, trabalha no santuário de Aparecida e me foi indicado como 

_______________  
 
23

 BRUSTOLONI (1998, p. 31) 
24

 BRUSTOLONI (1998, p.43) 
25

 ALVAREZ (2014, p.23) 
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especialista do tema. Atualmente, é o responsável por publicar e revisar as obras da 

Editora Santuário relacionadas a Nossa Senhora Aparecida. 

 

2.2 APARECIDA: A RAINHA DO BRASIL 

 

Encontrar uma definição para Aparecida é muito difícil, justamente pela 

pluralidade de representações criada no entorno de sua imagem, segundo Godoy 

―Aparecida é indistinta: é a santa e é a cidade, é a Imagem e é o território, é o ente e 

é o espaço. ‖ (Godoy, 2015, p.27). 

Uma das questões que mais fortalecem a imagem da santa, são as histórias 

dos seus milagres26, dentre os principais estão a ―pesca milagrosa‖, quando depois 

de pescarem a santa, a continuidade da pesca foi abundante, até aquele momento 

nenhum peixe havia sido encontrado.   

O milagre das Velas que aconteceu na capela do Itaguaçu, quando as velas 

apagaram e acenderam sozinhas, durante as rezas e o mais conhecido, o milagre 

do escravo Zacarias que teve suas correntes soltas das mãos e do pescoço, quando 

rezava para Maria. Mas o que mais marca sua história é a intercessão de Nossa 

Senhora Aparecida junto a Princesa Isabel, para que a mesma conseguisse 

engravidar, em retribuição a santa ganhou a coroa, recebendo o reconhecimento 

como Padroeira e Rainha do Brasil (ALVAREZ, 2014, p. 178). 

Em relato durante entrevista, o diretor de comunicação confirma o impacto 

pessoal que a devoção a Aparecida lhe remeteu durante esse período.  

Fábio: Minha relação com Aparecida intensificou, a gente tá com os olhos 
mais abertos, o coração mais aberto a aceitar as adversidades que muitas 
vezes a própria sociedade que impõe. 

Os vários papéis referidos a Nossa Senhora Aparecida tiveram um 

simbolismo muito forte nesse carnaval, uma das decisões presente nas concessões, 

por exemplo, foi de não haver a presença da Rainha de Bateria no carnaval da 

Unidos de Vila Maria em 2017 (a justificava será apresentada na análise das 

concessões). Mas o que levou aquela imagem da santa se transformar em uma 

_______________  
 
26

 BRUSTOLONI (1998, p.57-61) 
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figura tão venerada na devoção católica? Qual a origem desses papeis atribuídos a 

sua figura? O que levou a expansão dessa santa?  

A primeira questão evidente a ser trabalhada nesse eixo analítico é referente 

a identificação representada por Aparecida, desde o modo como foi encontrada a 

sua imagem, as características específicas da estátua ou atribuídas a santa, todas 

caminham como fatores de motivações para sua veneração.  

Ao fato de ser mulher, lhe é atribuído o papel de mãe, a pobreza um caráter 

de identificação com os mais humildes, segundo Godoy ―ela faz parte da teologia 

católica à medida que evoca a figura bíblica de Maria. ‖ (Godoy, 2015, p.28). 

Outra questão é referente ao enegrecimento da imagem, conforme consta 

nos relatos dos documentos de quando foi encontrada a imagem a cor original pelo 

material fabricado, terracota paulista, lhe dá coloração clara, provavelmente cinza ou 

até mesmo rosada, o enegrecimento da imagem foi causado pela submersão no 

lodo das águas do rio e posteriormente a fumaça dos candeeiros, velas e tochas.  

A questão do enegrecimento de Aparecida é elemento fundamental para 

compreensão da proximidade com o povo brasileiro e seu passado escravagista. 

Essa mudança na identificação da santa com a cor negra foi gradual, tanto nas 

representações artísticas quanto simbólicas, como afirma SANTOS ―Foi apenas sob 

os auspícios da teologia da libertação [década de 1970] que a Padroeira enegreceu 

definitivamente nos cânticos e invocações. ‖ (Santos, 2015, p.63) 

Utilizando a questão da estetização como objeto e dialogando com Santos, 

Rickli (2016) demarca os momentos e fatores que possibilitaram recriar e fortalecer a 

imagem, ao mesmo tempo em que ela revela a relação com a ―romanização‖, supera 

nos seus momentos de transição especificidades de sua caracterização ao 

incorporar as questões transnacionais e regionais do catolicismo. Segundo o autor 

The ceremony of coronation of the image, in 1904, was a crucial moment in 
which these symbolic dimensions were articulated. A huge festival organised 
in the (Old) Basilica brought together the bishops of Rio de Janeiro and São 
Paulo and was widely covered by the national press. Aparecida was officially 
crowned ‗Queen of Brazil‘ and a crown was definitively incorporated into the 
image. […]The culminating point of this transformative process, in which 
devotion to Aparecida stimulated Brazilian pilgrims to experience and claim 
national identity, was the ceremony in which Aparecida was declared the 
patron saint of Brazil, in May 1931. (RICKLI, 2016, p. 183) 

A imagem possui em suma, a identificação como aquela que acolhe o 

diferente, respeita ao outro, permitindo o acesso ao inefável, pelo seu caráter de 
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intercessora, já a devoção a Aparecida é convertido para símbolo nacional27, 

principalmente, pelas Romarias28, são responsáveis pelas difusão da imagem de 

Aparecida pelo país os Romeiros29 e suas paróquias. 

 

2.3 SANTUÁRIO NACIONAL 

A responsabilidade eclesiástica pela devoção a Nossa Senhora Aparecida 

foi inicialmente da Diocese do Rio de Janeiro, depois em 1745 foi mudada para a 

Diocese de São Paulo até que em 1958 foi redirecionada para a diocese Aparecida. 

Por iniciativa do Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta em 1940, foi 

fomentada a ideia do Santuário Nacional30. Uma explanação sobre a dimensão, 

estrutura e localização do Santuário foi feita por RICKLI 

The so-called National Shrine, the Basilica built on a hill a few metres 
downstream from the place where the image was found, is bombastically 
introduced as the biggest Marian shrine in the world, with room for more 
than forty thousand people. It is located a few metres from the Old Basilica, 
built at the end of the 19th century to replace the chapel constructed in 1745 
to shelter the image. Around the new Basilica, there are huge parking-lots 
and a large building with a food court, toilets and shops, called the Pilgrim‘s 
Support Centre (Centro de Apoio ao Romeiro). According to the National 
Shrine‘s website, eleven million people visited the National Shrine in 2011. 
This whole complex,which  has been managed by the Redemptorist Fathers 
since 1894, is at the heart of the city of Aparecida, an agglomerate of hotels, 
lodges, restaurants, houses and shops that have grown up haphazardly 
around the old and new Basilicas over the years. (RICKLI, 2016, p.178) 

Projetado pelo artista plástico responsável Benedito Calixto, inaugurada pelo 

papa João Paulo segundo em II em 1980. O Santuário já recebeu a visita de dois 

outros Papas depois de sua inauguração, o Papa Bento XVI em 2007 e o Papa 

Francisco em 2013. A importância do Santuário, junto de todos os outros elementos, 

fortalece a imagem de Aparecida. Segundo Godoy ―é inevitável creditar à Imagem, a 

construção do templo, as romarias e o fortalecimento da urbanização, que contribuiu 

para fundação do município, emancipado no ano de 1928.‖ (Godoy, 2015, p.50). 

 

_______________  
 
27

 RICKLI (2016) explora cada etapa do processo de produção de Nossa Senhora Aparecida como 
um símbolo nacional. 

28
 Steil (1996) explora em estudo etnográfico a questão das Romarias e devoção no contexto 
brasileiro.  

29
 ―O termo romeiro em seu significado nativo entre os aparecidenses: romeiro é aquele que não 
reside nem trabalha em Aparecida (SP), mas está lá [...] Romeiro é quem é de fora; Romeiros são 
todos aqueles que passam pela cidade.‖ Godoy (2015:40). 

30
 Alvarez (2014: 147-154) e em Brustoloni (1998: 196-199). 
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2.4 CARNAVAL A ―QUATRO MÃOS‖: A PROXIMIDADE ENTRE A ESCOLA DE 

SAMBA E NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

Uma comissão formada pela Arquidiocese de São Paulo e pelo Santuário 

Nacional acompanhou todo o processo de construção do carnaval. Através dela 

foram feitas reuniões com a direção da Escola, essas reuniões aconteciam 

periodicamente, durante todo ano que antecedeu a construção desse desfile e, 

posteriormente, semanalmente com a proximidade do dia da apresentação. Eram 

realizadas tanto na quadra da Escola de Samba, quanto no Santuário Nacional. 

Ao longo desse processo, foram formalizadas as denominadas concessões, 

regras que foram aprovadas por ambas as partes e deveriam ser cumpridas e 

respeitadas rigorosamente. Alguns exemplos das concessões negociadas serão 

descritas em seguida:  

 Não haver qualquer tipo de exaltação que não fosse para Nossa Senhora 

Aparecida (inclusive nem o samba-exaltação da Escola foi colocado no samba-

enredo, evitando que houvesse comparativos em relação à grandeza e 

importância de exaltar a santa). 

 Trocar no samba-enredo o termo ―adorando‖ presente na composição original por 

―venerando‖, pois segundo os eclesiasticos só é possivel adorar a Deus.  A letra 

modificada ficou “Milagre /É lindo ver o povo venerando/Pagando promessas em 

oração”. 

 Foi vetado levar a cópia fiel da imagem para o desfile, inclusive todas as 

reproduções da imagem presentes nas alegorias destoavam em algum sentido 

da imagem original. 

 Proibida qualquer menção ao sincretismo religioso31. 

 Não houvesse referências aos atentados ou agressões que a imagem sofreu ao 

longo da sua história.  

 Não ter nenhuma rainha de bateria, refletindo a ênfase e dedicação na 

homenagem exclusiva a santa durante todo o desfile. 

 Manter em tom de respeito e de forma fidedigna o acordado com a Comissão da 

Igreja, nesse sentido, nudez e qualquer erotização foram excluídas.  

_______________  
 
31

 Nossa Senhora Aparecida nas religiões de matriz-africana é associada a Oxum. 
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Essa parte do acordo foi frequentemente questionada, tanto pela mídia 

quanto pelos fiéis, a possibilidade da representação simbólica que remetesse a 

profanação no carnaval ou qualquer ―destaque‖ (passistas de chão) que pudessem 

estar seminuas, apresentavam risco de rompimento da parceria. 

 

FIGURA 8 – DESTAQUE DA UNIDOS DE VILA MARIA. 

 

FONTE: Arquivo UVM. 
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FIGURA 9 - PADRE TARCÍSIO VERIFICANDO AS ALEGORIAS NO BARRACÃO 

DA UVM. 

 

FONTE: Arquivo UVM. 

 

Uma referência em comum encontrada na etnografia do Adriano Santos 

Godoy (2015), foi quando eu conversava com os moradores do bairro da Vila Maria 

que frequentam a quadra e questionava sobre o que achavam do enredo. Em sua 

maioria, reagiam com a mesma expressão, quando eu informava minhas palavras-

chave (devoção e carnaval), possuíam de antemão uma resposta pronta sobre unir 

religião junto a elementos considerados profanos.  

As reações eram basicamente responder que tudo estava sendo feito com 

muito respeito a ―mãe‖. Essa resposta era fruto de um trabalho reflexivo feito 

previamente pelos próprios atores envolvidos (Igreja e Escola de Samba), isso 

colaborou com a aceitação do público externo a comunidade e a Igreja, pois 

recebiam a transmissão de que aquele processo estava sendo legitimado com o aval 

da Igreja.  

No caso desse carnaval, isso estava muito relacionado pelo cuidado com a 

repercussão na mídia. O carnaval, com exceção de quem está participando dele 

ativamente e dos canais de comunicação (blogs e páginas das redes sociais), 
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tendem a anunciar os desfiles de forma compacta, destacando aquilo que atraia a 

atenção por destoar do que já esperam dos desfiles. Por exemplo, carros alegóricos 

ou fantasias que dão defeito ou possuem algum efeito inovador, atrasos no tempo 

ou participações de convidados com destaque no cenário nacional.  

A presença nos ensaios e a expectativa da presença no desfile de padres, 

representantes da Igreja e a própria forma de reprodução da imagem, repercutiram 

de forma intensa e muito superior em relação à cobertura da mídia em qualquer 

outro ano, inclusive, a atenção que davam para a UVM era maior do que para as 

outras escolas de samba, naquele ano32. 

 

FIGURA 10 – REITOR DO SANTUÁRIO PADRE JOÃO BATISTA, PARA ENTREVISTA DA VEJA SP. 

 

FONTE: https://vejasp.abril.com.br/cidades/unidos-vila-maria-enredo-aparecida 

_______________  
 
32

 Foram mais de 360 matérias com a Escola, no dia do desfile a UVM foi a capa da Veja SP. 
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3 CARNAVAL 2017: SAMBÓDROMO E AS REGRAS DO CARNAVAL 

 

A dinâmica da programação dos dias de desfile é resultado de todo o 

processo do trabalho executado ao longo dos últimos meses, nesse caso, resultado 

dos últimos anos. O momento que precede a apresentação dos desfiles tem 

características bem específicas, quando cheguei em São Paulo pela manhã do dia 

24 de fevereiro de 2017, o primeiro dia de desfiles do grupo especial, as 

proximidades do sambódromo33 antecipam as mudanças na cidade.  

As ruas estavam fechadas para facilitar o deslocamento dos integrantes das 

escolas e foliões até o desfile, segundo estimativas da Liga de São Paulo, milhares 

de pessoas participam de forma direta ou indireta do desfile de carnaval das escolas 

de São Paulo. Apenas na UVM são deslocados da quadra para o Anhembi mais de 

quatro mil pessoas. 

Refletindo sobre um diálogo do carnaval com sua localização espacial de 

apresentação, afirma OLIVEIRA ―O Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo constitui-

se como um espaço-símbolo de modernidade paulistana, em sua capacidade de 

envolver e de incluir culturas predominantemente marginais – periféricas e 

subalternas – na dinâmica de gestão cultural da metrópole. ‖ (OLIVEIRA, 2007, 

p.29). 

Retomando a configuração do desfile, ao todo são 14 escolas no grupo 

especial, sendo elas (na ordem de desfiles em 2017) Tom Maior, Mocidade Alegre, 

Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Acadêmicos do 

Tucuruvi, Águia de Ouro, Mancha Verde, Unidos do Peruche, Império da Casa 

Verde, Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde, Dragões da Real e Sociedade Rosas de Ouro.  

O deslocamento dos carros alegóricos ocorre nos dias que antecedem o 

desfile. Devido a distância e falta de espaço nas próprias escolas, a prefeitura de 

São Paulo, em 2014, realizou o projeto da criação da Fábrica do Samba, 

principalmente, pelos danos causados nos carros para chegarem à concentração do 

sambódromo. Atualmente, a Fábrica do Samba34 abriga dez barracões com 

_______________  
 
33

 O local que abriga atualmente os desfiles do grupo especial é o Pólo cultural e Esportivo Grande 
Otelo, mais conhecido como Sambódromo do Anhembi, é um complexo turístico, parte da empresa 
Anhembi Turismo (OLIVEIRA, 2007). 

34
 Explica Barbieri (2009), a mudança dos barracões para às fabricas do samba deram outra 
dimensão ao carnaval. No caso de SP, a Fábrica do Samba substitui os espaços alugados ou 
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estrutura e espaço físico adequado para a preparação das alegorias das escolas em 

seus próprios barracões.  

Além da preocupação com as negociações realizadas com a Igreja, um dos 

fatores importantes que a escola teve que mediar era enquadrar o conjunto de 

detalhes nas regras da Liga. As principais regras que devem ser obedecidas são 

definidas através dos quesitos: bateria, harmonia, evolução, samba enredo, mestre-

sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e fantasia, avaliados 

pelos 36 jurados selecionados pela Liga.  

Investindo em carros alegóricos de grande proporção em relação a custos e 

dimensões, a UVM organizou seu desfile com 23 alas, cinco alegorias e três mil e 

quinhentos componentes. 

 

3.1 DESFILE: A HORA DO MILAGRE 

 

Por volta de 1h40 da manhã do dia 25 de fevereiro de 2017, a UVM 

começou a organizar sua entrada na avenida, do final da última escola ao início da 

próxima há um intervalo de cerca de dez minutos. Havia chovido muito durante todo 

o dia e na entrada da primeira escola, a Tom Maior, ainda garoava. Mesmo que 

entre uma escola e outra a equipe da limpeza seque o chão, evitando deslizamentos 

e escorregões, os carros alegóricos e fantasias acumulam a água da chuva, o que 

modifica peso, textura e podem derrubar itens que compõe o conjunto decorativo, 

itens esses que podem impactar na perda de pontos.  

Entre uma pancada de chuva e outra, momentos antes de começar o desfile 

da UVM a chuva parou completamente, possibilitando um desfile mais tranquilo, 

circulando pelos bastidores do Sambódromo muitos atribuíram o cessar da chuva a 

intercessão de Aparecida, iniciando um desfile com caráter de milagre. 

O início do desfile foi marcado pelo puxador Clóvis Pê, trajando um terno 

dourado e um manto azul pendurado nas costas, puxando o samba-exaltação da 

escola, em seguida o presidente da escola Adilson fez seu discurso cumprimentando 

os fiéis e pedindo a benção de Deus e licença aos devotos para abordar essa 

temática no desfile ―E vamos hoje para essa avenida aqui, levar alegria para o povo 

todo, o povo precisa de alegria, o povo precisa de bons momentos‖.  

                                                                                                                                        
emprestados que muitas escolas utilizavam de improviso, diante de ausência de infraestrutura 
própria. 
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A equipe da música é dividida no grupo que canta no chão e outros em cima 

do carro de som, comandados pelo Clóvis Pê, tendo direção de Clayton Reis 

(cantando no apoio) e o Rafa do Cavaco (nas cordas). Um dos detalhes importantes 

pelos quais a Escola optou foi utilizar contracanto, abertura de vozes e valorização 

de solo que reforça na harmonia a transmissão através das vozes dos integrantes a 

emoção de exaltar o samba-enredo como prece.  

Ao lado dos ritmistas demonstrando nítida emoção estava Dudu Braga, filho 

do cantor Roberto Carlos e o cantor sertanejo Daniel, ambos devotos de Nossa 

Senhora Aparecida. Daniel após ter sua presença anunciada (posteriormente ele 

subiu no último carro alegórico onde desfilou como destaque), cantou um trecho da 

música Nossa Senhora.  

Em seguida, iniciou o desfile com um breve momento em tom de oração na 

abertura do samba-enredo, inclusive com alguns membros segurando em suas 

mãos terços de oração (quase todos os músicos portavam no pescoço grandes e 

ostentosos terços pendurado) e integrantes da bateria estavam nitidamente 

emocionados e chorando. Posteriormente, quando o samba-enredo inicia as 

expressões faciais se fecham, concentrando no desfile que começa como um 

enfrentamento, uma batalha a ser vencida, agora já tendo as bênçãos necessárias 

para o desafio. 

O enredo foi dividido em seis partes, seguindo cronologia da história de 

Aparecida e chamada pelo carnavalesco de seis preces, abrindo com o Cântico da 

Aparição: ―Aparecida das Águas... Do Caminho de Vila Rica ao Milagre da Fartura... 

Óh, Virgem Santa!‖, em seguida a prece nº 1 – Cântico de Devoção ―Nossa Senhora 

da Conceição Aparecida... No Cortejo da Fé Ardente, Um Caso de Amor e 

Devoção‖, seguida da prece dois Cântico de Luz ―No Percurso da História o Teu 

Brilho Reluz... A Coroa é de Ouro, o Manto é Azul!‖, depois a prece três o Cântico 

dos Milagres ―Nas Súplicas do Povo, o Clamor de Salvação e Liberdade... Milagres 

da ―Mãe Negra‖, prece quatro – Cântico de Proteção ―Embala Nossa Pátria Mãe 

Gentil... És Consagrada Padroeira... A Rainha do Brasil!‖ e finalizando, a prece 

cinco, o Cântico de Paz ―No Coração dos Fieis, o Relicário da Paz... 300 Anos de 

Amor!‖. 
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3.2 ESTÉTICA E PODER NA CONFORMAÇÃO DOS RITOS. 

Os Carros alegóricos levados dias antes a concentração do Sambódromo, 

são deslocados anteriormente ao desfile conforme a ordem das escolas, ao início 

são alinhados na entrada da avenida, facilitando intercalar entre as alas e os 

destaques de chão. A UVM entrou com cinco carros alegóricos, o abre-alas era o 

―Pelos Caminhos da Fé‖. 

 

FIGURA 11 – CARRO ALEGORICO ABRE-ALAS DA UVM. 

  

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

O segundo, ―Mãe Amada! Coroa de Ouro, Manto Azul‖. O terceiro era o carro 

―Milagres de Aparecida‖, um dos destaques desse desfile, pois o carro carregava em 

sua decoração 450 itens cedidos pelo Santuário Nacional que fazem parte do acervo 

de doações que os devotos levam a sala dos milagres35, localizada dentro do 

Santuário.  

 

 

 

 

_______________  
 
35

 A sala dos Milagres é apresentada em GOMES (2013). 
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FIGURA 12– CLIPE DO CARRO MILAGRES DE APARECIDA. 

 

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

Fechando o desfile estavam o quarto carro ―Símbolo da Identidade Nacional‖ e 

o último representando a Basílica ―Santuário de Aparecida: 300 anos de Amor‖. 

 

 FIGURA 13 – CARRO ALEGÓRICO REPRESENTANDO O SANTUÁRIO. 

 
FONTE: ACERVO DA UVM. 
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Os casais de mestre-sala e porta-bandeira são também parte fundamental 

do desfile36, sendo exclusivamente um dos critérios de avaliação nos quesitos dos 

jurados. Sua performance é descrita por GONÇALVES 

Com a bandeira da escola em punho, a porta-bandeira desempenha sua 
dança singular e exclusiva dentro da escola e a coloca em ação. Ela, altiva, 
não se curva, não se deixa tocar por ninguém, nem permite que o pavilhão 
seja ‗desfraldado. O mestre-sala a protege e a corteja, cercando de 
cuidados aquela que leva o maior símbolo da escola. [...] O casal gira, 
executa um minueto, faz a corte com ―mesuras e meneios‖, apresentando 
um repertório gestual próprio. (GONÇALVES, 2010, p.224) 

A composição de movimentos no ato de sambar é abordada por Gonçalves 

―Há modos próprios de fazê-lo, executando determinados movimentos dos pés e dos 

quadris e expressando olhares e sorrisos‖ (Gonçalves, 2010, p.47). Acrescenta 

ainda ―A especificidade coreográfica e de expressão corporal do ato de sambar, está 

associada à vivência de uma escola, fazendo parte de espaços de sociabilidades‖ 

(Gonçalves, 2010, p.47). Fato que presenciei na UVM, por exemplo, por ter no 

primeiro casal uma porta-bandeira (Laís Moreira) que é a terceira representante de 

sua família nessa função, ocupando aquele posto desde 1990.  

 

FIGURA 14 – PRIMEIRO CASAL DE MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA. 

 

FONTE: ACERVO UVM. 

_______________  
 
36

 ―Os casais que exercem essa função ritual não ocupam um lugar de rápida passagem pela escola. 
Ao contrário, estão ligados a ela e comprometidos com ela durante todo o ano.‖ (GONÇALVES, 
2010, p.224) 
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 As Baianas estavam vestidas de Nossa Senhora de Imaculada 

Aparecida e predominantemente de azul, referente ao manto de Nossa Senhora 

Aparecida, prevaleceu nesse carnaval, juntamente com a cor dourada do manto. Em 

entrevista o diretor de barracão Delmo37 afirma que esse cuidado com o tom exato 

acordado pela comissão de negociação foi um detalhe pensado e que exigiu muita 

atenção da equipe responsável pela preparação dos carros alegóricos e fantasias. 

 

FIGURA 15 – ALA DAS BAIANAS DA UVM. 

 

 

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

 Ao longo da transmissão na Globo38 houveram constante participações de 

padres enviando comentários aos portais e redes sociais da emissora. Os mesmos 

eram lidos durante a exibição do desfile. Fechando o desfile com 60 minutos, a UVM 

conseguiu conciliar todas as regras estabelecidas e respeitou todos os acordos 

_______________  
 
37

 Disponível em:  www.youtube.com/watch?v=d_tJ11j85Yg 
38

 A emissora tem concessão exclusiva para transmissão do carnaval de SP. 



43 

 
 

 

elaborados pela comissão. A Escola de Samba UVM obteve como resultado a 

sétima colocação39, obtendo 269 pontos.  

 

FIGURA 16 – ANUNCIO DA UTILIZAÇÃO DO SELO COMEMORATIVO DO 

JUBILEU PELA UVM. 

 

 

FONTE: www.praticadapesquisa.com.br (2011) 

 

 

 

_______________  
 
39

 Resultado final do carnaval de 2017: https://ligasp.com.br/carnavais-
anteriores/?ano_do_carnaval=2017 
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4 FORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS ATORES: ESCOLA E IGREJA. 

 

Um dos elementos centrais dessa pesquisa foi identificar de que forma se 

estabeleceram os acordos da comissão formada entre os membros da Igreja e 

membros da escola. Um dos fatores que chama a atenção nesta parceria, é de se 

colocar como fato inédito, justificada por várias vezes em que a Igreja interferiu 

negativamente no enredo dos desfiles das escolas de samba, em especial, nos 

carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Um dos episódios mais famosos foi em 1989, quando a Arquidiocese do Rio 

de Janeiro conseguiu proibir, através de pedido na justiça, o Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Beija-Flor em seu enredo ―Ratos e Urubus, Larguem Minha 

Fantasia‖ de desfilar a escultura do ―Cristo Mendigo‖. Mesmo com a proibição a 

imagem entrou coberto por lonas pretas. Em protesto, o carnavalesco Joãozinho 

Trinta colocou uma faixa na escultura que dizia ―Mesmo proibido olhai por nós‖. 

 

Figura 17 – DESFILE DA ESCOLA BEIJA-FLOR, EM 1989, AO CENTRO DA IMAGEM A 

ESCULTURA DO CRISTO MENDIGO.  

 

FONTE: https://oglobo.globo.com/cultura/uso-da-imagem-do-cristo-redentor-ja-foi-causa-de-varias-

polemicas-13170052 

 

Também no Rio de Janeiro, em 2000, uma escultura de Nossa Senhora dos 

Navegantes utilizada pela Unidos da Tijuca no enredo ―Terra dos Papagaios... 

navegar foi preciso!‖, levou para a 4ª DP do Rio de Janeiro o carnavalesco Chico 
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Spinosa, acusado de vilipêndio de objeto de culto religioso. As principais acusações 

judiciais advêm da lei municipal do Rio de Janeiro nº4.483/2007 que identifica como 

imagens sacras o crucifixo, o ostensório, os santos e outros mártires.  

E no mesmo ano, em 2017, o enredo ―Só com a ajuda do santo‖ do Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, sobre a religiosidade 

do brasileiro, foi acompanhado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e mesmo assim, 

teve solicitado que no desfile das campeãs o Tripé de Cristo-Oxalá não voltasse 

para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, pois o elemento representava o 

sincretismo religioso, trazendo as imagens do Senhor do Bonfim e Oxalá, orixá 

associado à criação do mundo. 

 Em relação ao carnaval da UVM, acompanhado diariamente pela 

Arquidiocese de São Paulo, foi publicado por Dom Odilo Scherer, arcebispo de São 

Paulo um artigo explicando a autorização do desfile. 

Sou muito devoto da Mãe de Jesus, Nossa Senhora, invocada com carinho 
sob muitos títulos. [...] E fico triste cada vez que se desrespeita a Mãe de 
Jesus; é como se fosse destratada minha própria mãe. Desejo, pois, 
desfazer dúvidas e temores a respeito da ―homenagem a Nossa Senhora 
Aparecida‖ que a escola de samba ―Unidos de Vila Maria‖ vai fazer no 
carnaval de 2017, em São Paulo. No dia 25 de março de 2015, fui 
procurado pelos representantes da citada escola de samba. Em vista do 3º 
centenário do encontro da imagem sagrada nas águas do rio Paraíba do 
Sul, achavam que seria a ocasião propícia para apresentar o tema de 
Aparecida num enredo do carnaval de 2017, como um tributo a Nossa 
Senhora Aparecida. Indaguei sobre o formato da proposta que 
apresentavam e, desde logo, procurei verificar se era algo sério, que não 
desrespeitasse minimamente a Mãe de Jesus, ou debochasse da fé do 
povo católico. Obtive todas a explicações que desejava e lhes informei que 
era necessário refletir e que a ―autorização‖ pedida não dependia apenas do 
arcebispo de São Paulo. Eles, desde logo, se dispuseram a aceitar todas as 
orientações de nossa parte. Mais ainda: pediram uma supervisão, da parte 
da Igreja, para os preparativos da homenagem. 

 Como mencionado anteriormente, além da anuência da Igreja, durante 

todo o processo de construção desse carnaval, a UVM contou com grande apoio dos 

representantes da Igreja. Desde a escolha das tonalidades utilizadas nas alegorias 

até o material utilizado como referência bibliográfica cedido diretamente pelos 

próprios padres redentoristas. Após a aprovação da Igreja, foi gravado um vídeo 

pelo reitor do Santuário Nacional Aparecida, padre João Batista de Almeida 

explicando as etapas citadas abaixo, no artigo publicado por Dom Odilo Scherer 

 

 



46 

 
 

 

A questão foi levada ao conhecimento do Conselho Pro-Santuário Nacional 
de Aparecida, encarregado de acompanhar, em nome da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, a vida pastoral e administrativa do Santuário. 
Participam do Conselho, além do Arcebispo de Aparecida e do Presidente 
da CNBB, vários outros arcebispos do Brasil e também o Reitor da Basílica. 
O pedido da ―Vila Maria‖ foi exposto na reunião de 27 de março de 2015. 
Levantaram-se várias questões e foram pedidos esclarecimentos, em vista 
de uma resposta à Escola Unidos de Vila Maria. O Conselho, por 
unanimidade, deu parecer favorável à iniciativa, mas recomendou que 
fossem observados alguns critérios: 1. Respeito à imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, à fé e à religiosidade do povo católico; 2. Fidelidade 
aos fatos históricos; 3. Apresentação da genuína piedade mariana católica, 
sem sincretismos; 4. Decoro no desfile da escola, sem exposição de nudez; 
5. Supervisão dos preparativos pelo Santuário de Aparecida e pela 
Arquidiocese de São Paulo.A agremiação aceitou sem reservas todos esses 
critérios. Os Diretores da ―Unidos de Vila Maria‖ asseguraram que também 
eles são devotos de Nossa Senhora Aparecida e, longe de desrespeitarem 
a Mãe de Deus, eles lhe queriam tributar uma singela homenagem, em 
nome de todos os brasileiros. O Reitor do Santuário Nacional e 
representantes da Arquidiocese de São Paulo acompanharam a elaboração 
da proposta do desfile. Antes da confecção das alegorias, os projetos e a 
letra do samba-enredo foram mostrados e receberam sugestões. Por isso, 
até o presente, não há motivos para pensar que a imagem de Maria seja 
profanada, nem que seja desrespeitada a fé dos católicos. Na sede da 
―Unidos de Vila Maria‖ há um nicho com a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, sempre com flores, e as pessoas rezam diante dela. 

 O artigo ainda é finalizado remetendo a questões de eventos religiosos 

com caráter festivo e aos casos de desigualdade social em que a dignidade humana 

estaria sujeita a ―profanação‖ de forma mais grave do que poderia estar sujeita no 

desfile. 

Pensemos bem: não rezamos a Santa Missa em praças, estádios e ginásios 
de esporte, onde tantas coisas pouco decorosas acontecem e são ditas? 
Não levamos nós o Santíssimo Sacramento para as praças e avenidas, 
onde acontecem injustiças e violência e prostituição? Para as cracolândias 
e outros locais, onde se profana a dignidade humana e o santo nome de 
Deus? [...] E os católicos não poderiam honrar o nome de Deus, professar 
sua fé e prestar homenagem a Nossa Senhora também no sambódromo? 

Na estrutura e organização interna das direções que integram a UVM houve 

significativas alterações, uma delas foi relatada pelo diretor de Comunicação, Fábio 

Fávero. 
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Fábio: No ano de 2017, em especial, foi um ano muito atípico, onde a gente 
teve a tarefa de cumprir como Escola cumprir as exigências, não digo que 
impostas pela Igreja, mas foi um acordo, né? Pra tá desenvolvendo todo 
esse trabalho de Carnaval, junto a Igreja Católica, junto a Cúria 
Metropolitana de São Paulo. E uma das principais funções foi meio que 
monitorar, principalmente, os católicos fervorosos que pudessem vir na 
página [Facebook] da própria Escola ou que fizesse alguma manifestação 
na rede contra o Carnaval da Escola e a gente pudesse sanar da melhor 
maneira possível mostrando os benefícios, os atributos que foi uma linda 
homenagem e uma forma de propagar a fé para todo povo brasileiro e 
através do desfile para o mundo inteiro, para 140 países na qual foi 
transmitido nosso desfile. 

4.1 CARNAVAL: INSTRUMENTO DE DEVOÇÃO? 

 

Segundo o Reitor do Santuário Nacional padre João Batista, o desfile da 

UVM teria também esse o intuito de ser um instrumento de evangelização, prova 

disso, foi sua postura em ceder materiais bibliográficos que fazem parte do acervo 

restrito do Santuário Nacional contribuísse para o embasamento do enredo 

elaborado pela direção da Unidos de Vila Maria. 

Um dos fatores apresentados pelos padres redentorista seria que em 

referência as indicações do Papa Francisco, a Igreja Católica deve buscar pela 

aproximação com o povo através de outros métodos. Em entrevista, quando 

questionado sobre a opinião do Papa Francisco em relação a esse carnaval o reitor 

afirma “A expressão dele [Papa Francisco] é da Igreja em saída, a Igreja ir ao 

encontro onde as pessoas estão. Aqui no Brasil o carnaval é uma oportunidade de 

encontrar as pessoas”, diversos momentos foram relatados a influência do Papa nas 

mudanças atuais da Igreja católica, todavia essa dimensão permanece ainda para 

ser explorada, deixando para posteriores pesquisas. 

A Igreja Católica passa por um profundo momento de transformação e não 

há dúvidas que foi histórico o conclave, após a renúncia do Papa Bento XVI (Joseph 

Ratzinger, o primeiro Pontífice a renunciar ao cargo desde o ano 1415). Sua 

sucessão pelo primeiro Papa Jesuíta, Jorge Mario Bergoglio, também o primeiro 

Papa latino-americano, demarca uma nova fase da Igreja, admitindo uma postura de 

mudanças significativas diante da dimensão dos inúmeros desafios que o atual clero 

enfrenta. 

Muitos membros da comunidade da escola que desfilaram nas alas eram 

devotos de Aparecida e frequentadores das Paróquias locais. Segundo Seu 

Toninho, membro da Harmonia da escola, logo que foi anunciado o tema do 
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carnaval, ele compartilhou a informação em sua Paróquia (Jesus No Horto Das 

Oliveiras, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo), o que atraiu muitas pessoas 

a participarem do carnaval. Em um dos ensaios na quadra em que estive presente, 

pude observar que algumas alas, eram quase que na totalidade de integrantes fiéis 

das paróquias da região. 

Retomando a questão da inversão apresentada por DaMatta (1979), 

podemos traçar um importante diálogo com esse papel de socialização presente nos 

ensaios da quadra e seus momentos de preparação para o carnaval, podem ser 

entendidos como perfomance por apresentarem na definição de SCHECHNER 

(2006, p.29) ―comportamentos restaurados‖. 

 

Figura 18 – ALA DOS ROMEIROS 

 

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

Em entrevista, o diretor de comunicação reafirmou as expectativas 

explicitadas pelos representantes da Igreja. 

Fábio: Esse desfile foi uma provação, onde pudemos perceber que é 
possível fazer um desfile respeitoso e religião como os próprios padres, o 
Reitor do Santuário dizia pra gente, é uma forma de evangelizar, ir onde o 
povo está ser uma Igreja em saída. 

Uma série de eventos ampliou esse processo de construção do carnaval, 

dentre eles, atividades em parceria entre a Escola de samba e a Igreja, envolvendo 
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missas, apresentações no programa da TV Aparecida e a presença dos integrantes 

da UVM no Santuário.  

 

FIGURA 19 – UVM EM MISSA NO SANTUÁRIO NACIONAL. 

 

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

Após um longo ciclo de preparação para o Jubileu dos 300 de Aparecida, no 

dia 12 de outubro de 2017, a cidade de Aparecida do Norte recebeu 177 mil 

pessoas, segundo a administração no Santuário Nacional, vindos de diversas 

cidades do país, das mais variadas formas de transporte. Toda a programação foi 

transmitida ao vivo pela TV Aparecida e Facebook do Santuário Nacional. 
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FIGURA 20 – MISSA REALIZADA NA QUADRA DA UVM. 

 

FONTE: ACERVO DA UVM. 

 

Durante o ano chamado de Mariano, réplicas originais percorreram as 

dioceses e comunidade por todo o Brasil, dessa forma se iniciou o calendário 

mariano marcado por diversas festividades. Na UVM, no dia 25 de junho de 2017, 

conforme informado pela assessoria de imprensa da escola, representantes de cada 

um dos departamentos da escola foram até o Santuário Nacional agradecer pelo 

desfile e entregaram objetos de grande representatividade no desfile, entre eles, a 

roupa da Ala das Baianas, a fantasia "Padre Redentoristas", o pavilhão do enredo, 

Jubileu 300 anos e o manto e coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecido que 

estavam no Carro dos Milagres.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Na análise que realizei sobre o carnaval da Escola de Samba Unidos de Vila 

Maria, em São Paulo, que abordou o enredo de 2017, tematizando o jubileu de 300 

anos de Nossa Senhora Aparecida, podemos notar como foi possível realizar um 

desfile que uniu representantes da Igreja Católica e da agremiação carnavalesca em 

um mesmo projeto. 

A pesquisa etnográfica desdobrou-se em delinear como foi criada essa 

parceria entre Escola de Samba e Santuário Nacional. Explorando em que momento 

o tensionamento entre sagrado e profano foi evidenciado, levando os atores 

envolvidos no processo a criarem as concessões, elemento chave da minha 

pesquisa. 

Após introduzir o tema com uma apresentação do que é o carnaval, a Escola 

de samba UVM, os motivos que levaram tanto a Igreja quanto a UVM, a buscarem 

construir esse enredo, detalho a reação dos membros da escola e da mídia com o 

pronunciamento. Fiz uma retomada histórica de Nossa Senhora Aparecida, criei um 

diálogo com a questão da devoção católica e da maneira como foi possível fazer um 

carnaval ―a quatro mãos‖. 

Apresento como foi o desfile do carnaval de 2017, a organização no 

sambódromo do Anhembi, passando pelas regras da Liga até os momentos finais da 

apresentação do desfile na avenida. Descrevendo como foram compostas as 

alegorias, o samba-enredo e os bastidores do desfile. Faço menção ainda sobre os 

casos de intervenção da Igreja Católica no carnaval em outras agremiações, durante 

os anos anterior, mostrando as características que colocam esse momento como 

inédito. 

Em suma, o que se apresentou aqui não foi dimensionar a maneira como o 

carnaval e devoção se contrapõem, mas através de uma abordagem etnográfica, 

explicar o modo que transformaram essa dificuldade como um canal de diálogo que 

estabeleceu concessões e criou marcos na história do carnaval e do catolicismo 

brasileiro ao concretizar esse projeto. 
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