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INTRODUÇÃO 
 
Segundo Orlando Pires, no livro Manual de Teoria e Técnica Literária: 

 
Escola de Samba é uma sociedade cuja  vida associativa predomina nas 

proximidades do carnaval. Atualmente o esmero dos desfiles exige que a agremiação 
assuma um papel  social durante os preparativos para o desfile que acontecem 
durante todo o ano, cumprindo um papel social inestimável na construção da 
cidadania. 

O princípio dos desfiles carnavalescos teve origem nos festejos cariocas 
que culminavam com o espetáculo que acontecia no domingo gordo. Os ancestrais 
destes desfiles foram os cordões e blocos de carnaval antigo.  

A primeira música composta para o carnaval estava ligada à tese 
abolicionista, de autoria de Chiquinha Gonzaga, a marchinha “Ô Abre Alas de” de 
1899. Percebe-se aí já uma tendência de leitura do fato histórico, com o tema  
abolição predominando e criando um intertexto coreográfico para o desfile 



carnavalesco. 
As escolas de samba datam de 1920 com o primeiro desfile no ano 

seguinte saindo do bairro carioca, Estácio. 
A Enciclopédia Barsa, volume 5, p. 408, diz: 
 

A rivalidade entre elas e mesmo entre as diversas alas da 
mesma escola, o requinte das fantasias, o apuro dos grupos corais, dos 
passistas, o sentido nativista das apresentações tornaram o desfile 
acontecimento na vida da cidade e atração turística. O desfile conta com 
dezenas de escolas divididas em duas categorias: a primeira com as 
“campeãs” desfilando ao longo da Avenida Rio Branco, as demais pela 
Avenida Presidente Vargas. Cantando em uníssono o refrão de autoria 
de sua ala de compositores, produção alusiva ao “enredo”, o desfile 
conta, em linhas gerais com as seguintes alas: comissão de frente, 
diretoria, passistas, pastoras e bateria, além do baliza e da porta-
estandarte. 

 
Com o passar do tempo, numerosas outras escolas foram criadas em 

outros subúrbios cariocas e posteriormente em outros estados brasileiros. 
Usando uma linguagem própria sempre fizeram releitura da história do 

povo criando novo texto para tema do desfile. 
Através do intertexto  que é, na verdade outro texto produz literatura. Por 

mais que se tente reproduzir o anterior, acaba se afastando dele irradiando luzes para 
outros textos e outras formas de intertextualidade. 

Robert Stam, em  entrevista para o Jornal do Brasil de 10 de abril de 
1999, diz: 

 
Em geral, o discurso sobre adaptações é altamente moralista e 

tende a favorecer a literatura. Sempre se vê o filme como perda ou 
deformação de algo, como a palavra  que foi traída. Isso vem da cultura 
religiosa, onde a palavra sagrada é a Bíblia. Os historiadores também 
nunca gostam dos filmes que remontam uma época, porque acreditam que 
houve uma violação do texto histórico. Um filme tem muito mais trilhas a 
serem seguidas, tem imagens, ruídos, músicas, palavras, diálogos e pode 
até ter coisas escritas. Apresenta mais possibilidades que a literatura e se 
parece assim muito mais com a própria história. As pessoas só observam o 



que perde numa adaptação, nunca o que se ganha nos diversos 
contrapontos que o cinema proporciona. 
 
Pode-se  considerar assim também quando se fala em desfile de escola de 

samba? 
O tema do  trabalho, Literatura como intertexto para desfile de escola de 

samba, quer representar o sonho de se realizar uma adaptação valiosa do livro Vilão 
Farto do historiador e escritor capixaba Renato Pacheco. O espaço que se tem para a 
organização do trabalho é o espaço do Grêmio Recreativo Escola de Samba 
Imperatriz do Forte que será o laboratório para observações durante o tempo que se 
conhece entre a escolha do tema e os preparativos para o desfile propriamente dito. 

O objetivo é mostrar como, revendo as complexas realizações que se 
estabelecem entre os textos, citar as propostas que contribuíram para revigorar 
estudos que viessem firmar sobre bases mais sólidas, as tentativas de implantação de 
programas culturais para os desfiles das Escolas de Samba, usando como tema 
gerador a literatura produzida no Espírito Santo. 

Não se pretende conseguir total clareza explicativa como resultado da 
comparação feita entre o livro Vilão Farto e o texto final do desfile porque ao fixar o 
olhar sobre o objeto literário condicionado pelo jogo histórico das lembranças e das 
impressões, optou-se pelo desapego às semelhanças em favor das diferenças. E como 
considera-se o desfile como obra de arte,  o intertexto não é uma simples soma de 
fontes e influências. Tenta-se buscar as origens, os paralelos e semelhanças para se 
produzir uma obra de arte nova. 

Ao encontrar e descrever as dificuldades encontradas para a organização de 
um desfile, pretende-se relacionar as formas que justifiquem a ausência de apoio e a 
distância que se observa entre as diversas formas de literatura e arte produzida no 
Espírito Santo. 

Defende-se que os desfiles não podem mais ser olhados por uma ótica 
exclusivamente estética mas como um produto cultural que leva em conta o 
desenvolvimento das várias áreas do saber. A perspectiva linear deve ceder lugar a 
uma visão múltipla e móvel capaz de despertar representações significativas no povo 
para integrá-lo às manifestações culturais e literárias. A questão das regras deve ser 
questionada quanto veículo que perpetua grupos detentores de poder que 
legitimaram decisões particulares através de um discurso globalizante. 

Pretende-se relatar os valores da terras capixabas incentivando-se as novas 
realizações que produzam o intertexto com a literatura. 



A cultura é a força propulsora da cidadania. A literatura vivificada através 
da cultura popular lançará luzes sobre os signos construtores do texto e produzirá um 
luzeiro que brilhará e alimentará a integração entre cultura popular e literatura. A 
avenida viverá a cultura eternizada pela vivência popular e a literatura  será 
sacralizada pelos autores que a terra tem. 

A arte e a vida se confundirão. A arte como atividade criadora e expressiva 
se manifestará como ópera popular digna do maior respeito. Algo que gera 
empregos. É um evento a ser patrocinado. 

O tempo de observação será o delimitado de março a dezembro de 1999. 
Será observado e registrado toda a organização do desfile da Escola de Samba 
Imperatriz do Forte. Pretende-se analisar o trabalho de interação com a literatura até 
o enredo final e definitivo para se fazer a análise e comparação entre o livro Vilçaõ 
Farto e o novo texto nascido desta intertextualidade. 

Planejou-se acompanhar realizando pesquisa de campo com registro do 
observado mas não será abandonada a pesquisa bibliográfica. 

O que se deseja provar é que é que é economicamente viável trabalhar com 
literatura para gerar tema de desfile de escola de samba. 

Em entrevista concedida ao Jornal do Brasil de 10 / 10 / 98 a antropóloga 
Alba Zaluar, pergunta: 

 
Qual o espetáculo que reúne de forma mais grandiosa e mais 

intensa todos os moradores da cidade para festejar alguma coisa juntos ? 
O desfile das escolas de samba, que foram formadas e ainda são dirigidas, 
em sua maioria por favelados. 

 
Será possível uma adaptação de um texto literário para desfile de Escola de 

Samba ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DO LIVRO “VILÃO FARTO” AO TEMA DO DESFILE 
 
Acredita-se que o livro VF apresenta oportunidades de criação, estimula 

projetos exploratórios, resgata e divulga a História de ES. É o fato histórico visto 
pela literatura. 

Acredita-se que a escolha do livro para tema enredo de escola de samba 
proporcionará a divulgação de valores capixabas para serem honrados e conhecidos 
por uma grande massa da população que não tem acesso a este tipo de leitura. 

Numa visão criativa, pretende-se incorporar o ES ao personagem Vasco 
Fernandes Coutinho, o homem desbravador de novas terras, guerreiro, cheios de 
conflitos, injustiçado, visionário e empreendedor. Esta figura representa bem a 
trajetória histórica do ES e pode retratar o povo da terra capixaba. 

VFC aparecerá no tema enredo como fio condutor que direcionará a 
narrativa. 

O carnaval é um ritual, um espetáculo onde não se impõe distância entre 
autor e espectador. Todos participam do momento às avessas, desaparece hierarquias 
e as leis da proibição. Neste momento é que será divulgada a mensagem que se 
propõe divulgar. 

A carnavalização do tema literário engrandece a obra anterior e o intertexto 
que daí resultar divulgará para além de nossas divisas a nossa história e nossos 
valores. 

Os delírios de homem VFC representam o crescimento da capitania até os 
dias  atuais com todos os atropelos e situações de conflito vivenciada pelo povo. 

È necessário fazer analogias, interligações de diferentes tempos, puxando 
para o tempo próximo, o hoje, as verdades que caracterizaram o novo mundo. 



Pretende-se, através de suas riquezas e valores de sua gente, criar o elo de 
cidadania do público com seu estado reverenciando os grandes heróis capixabas. 

Toda verdade será dita e desigualdades denunciadas em forma de imagens, 
sons e movimentos. 

A diversidade de possibilidades criativas que o livro oferece cria  ímpetos 
de se transportar para o teatro ou, encenação de uma ópera carnavalesca, toda a arte 
mágica, absurda e delirante pelas diversidades que o livro tem. 

A arte e a vida se confundem. A arte como atividade criadora expressa a 
vida de forma estética. Desperta sensações e ideais. É possível fazer a literatura 
pulsar através do cantar do povo e o retumbar dos tambores de um desfile de 
carnaval. 

Do encontro da imagem com a palavra escrita é possível estimular novos 
leitores para uma mesma obra se ela for dada nova forma de apresentação. 

Considera-se que esta proposta exige integração dos envolvidos, 
comprometimento com o trabalho em grupo. 

 
 
CAPÍTULO II  
 
O INTERTEXTO 
 
Para escolha do tema para o desfile as Escolas de Samba realizam reuniões 

com sua diretoria, aberta aos interessados. Geralmente são reuniões descontraídas 
onde todos têm direito a voz. 

O Grêmio Recreativo Escola de Samba “Imperatriz do Forte” realizou, no 
dia 11 / 03 / 99 sua primeira reunião do ano com a presença de sua diretoria. 

A observância da pontualidades das decisões, a importância do trabalho de 
cada um, a integração perfeita da equipe é que dá bons frutos e garante os resultados 
desejados. 

Foram apresentadas várias sugestões, todas bem elaboradas versavam sobre 
coisas e gentes capixabas. Após discussão ficou decidido, por unanimidade de 
votação que o tema será todo montado tendo como texto gerador o livro “Vilão 
Farto” do historiador e escritor capixaba, Renato Pacheco. O tema aceito está aberto 
e por isto permite a participação de todos e, de certa forma, incorporar toda idéias 
propostas num só desfile. 

 
 



 
REUNIÃO PARA LEITURA E DISCUSSÃO DO TEMA 
 
 
A segunda reunião aconteceu na Casa da Cultura Capixaba, no dia 22 / 04 / 

1999, às dezenove horas, todos convocados para dar prosseguimento aos estudos e 
debates sobre o livro “Vilão Farto”, texto gerador do desfile, Carnaval 2 000. 

Primeiro ponto em pauta foi a apresentação do projeto do Paulo Sarmento e 
equipe com o cronograma das atividades. 

 
Apresentação 
O referido programa visa a estabelecer estratégias que 

indiquem caminhos cuja finalidade está ponteada na otimização do desfile 
do Carnaval 2 000 da Escola de Samba “Imperatriz do Forte” . 

Tais caminhos, já discutidos no centro da Escola, poderão ser 
acrescidos por outros, não menos importantes. Dá-se a importância à 
intenção do planejamento estratégico de algumas ações que produzidas 
dentro de um espírito de colaboração e participação das equipes, se 
tornarão um aspecto positivos. 

O carnaval das escolas de samba, hoje em Vitória, volta a ser 
uma realidade. Imperativo se faz que trabalhemos uma nova mentalidade 
de parcerias com as instituições públicas e empresas de iniciativa privada 
que se manifestem favoravelmente de alguma forma, seja pelo intento da 
mídia mercadológica, seja pelo apoio cultural a esta festa - maior dentre 
todas no Brasil. 

Sabemos das restrições do mercado capixaba em todos os 
níveis, neste sentido buscamos aparelhar estas ações a formar um núcleo 
artesanal cultural. 

Neste momento, traçamos e nomeamos os caminhos: 
1 - Programa de Produção de festas e eventos; 
2 - Programa de Oficinas e Trabalhos manuais comunitários; 
3 - Programa de comercialização das fantasias e doação de 

materiais e equipamentos. 
Cada um desses programas detalhados a seguir visa, 

primeiramente, a equipar financeiramente (capitalizar) a entidade e a 
qualificar mão-de-obra, contando com o trabalho voluntário das equipes 



de coordenação de direção e posterirmente competir, abrindo frentes na 
oferta de seus produtos. 

JUSTIFICATIVAS 
1 - Histórico da Escola; 
2 - Comunidade x Casa da Cultura; 
3 - Enredo 2 000 
4 - Pretensões da mídia. 
O G.R.E.S. “Imperatriz do Forte”, fundada em 15 de dezembro 

de 1972, vem desenvolvendo seu trabalho junto à comunidade do Forte São 
João há aproximadamente 30 anos. Nesse período, sempre junto às Escolas 
de 1° grupo ou grupo especial, quando conquistou campeonato. 

Em 1992, mesmo não havendo desfile das escolas, 
considerando a proximidade com a Casa da Cultura, filiou-se a esta 
entidade, fundando um bloco que sobressairia à comunidade capixaba. Na 
história de sua atividade sempre foi notória a participação de artistas 
capixabas, fato que hoje a levaria  a manter sua sede na Casa da Cultura 
Capixaba, participando de todas as atividades afins. 

O enredo 2 000 da Escola, já escolhido, trará a história de 
Vasco Fernandes Coutinho, primeiro donatário da Capitania  do Espírito 
Santo, e (já autorizado) se baseará na obra “Vilão Farto” do escritor e 
historiador - Professor Renato Pacheco. Nesse enredo será apresentada 
toda a história do Espírito Santo, em face das festividades dos 500 anos do 
descobrimento do Brasil. 

“ A carnavalização do tema engrandecerá a obra ficção e 
divulgará para além de nossas divisas nossa história e nosso valores” . 

A diversidade cultural do Espírito Santo, sua beleza natural e 
possibilidades econômicas serão o tema tendo como fio condutor a figura 
de Vasco Fernandes Coutinho: as vitórias; a chegada, seus amores; índios, 
brancos e negros; nossas riquezas, comércio e todo o sonho de Vasco 
Fernades Coutinho com o “Vilã Farto” do futuro, que é o Espírito Santo 
hoje. 

Desta forma, a interaçao com amídia está formada, quando se 
aspira  uma fatia no mercado da publicidade, utilizando-se de diversos 
meios como merchandising nos carros “Espírito Santo de hoje e do futuro. 

DETALHAMENTO / METAS 
1 - Programa de Produção de Festas e Eventos: 



Este programa tem por objetivo estabelecer um calendário de 
eventos anual que vise: 

a) recursos financeiros: exploração de bar e portaria. 
b) entrosamento das equipes: divulgação e promoção. 
c) datas (duas reuniões por mês): 
jun - 12 e 26; jul - 17 e 31; ago - 14 e 27; set - 11 e 24; out - 9 e 

29; nov - 13 e 26; dez - 4 e 17; jan - 15 e 25. 
d) locais: Ginásio Wilson Freitas e Casa da Cultura. 
e) atrações: Uma vez por mês uma atração local e outras 

atrações nacionais âncora como: Neguinho da Beija-Flor, Jair rodrigues, 
Elza Soares,Marlene, Lecy Brandão, Beth Carvalho, Alcione, Zeca 
Pagodinho, Fundo de Quintal, Jamelão e outros. 

f) parcerias: indústria gráfica, distribuidora indústria bebidas, 
propaganda, comunicação, instituição pública 

g) equipe: Paulo Sarmento (coordenador), Rodrigo Gomes, 
João Carlos Azevedo, José de Jesus, Carlos lourenço, Leandro Mingard. 

2 - Programa de Oficinas e Trabalhos manuais. 
Este programa visa capacitar mão-de-obra aos integrantes da 

Escola para os trabalhos necessários ao conjunto, tendo em vista: 
a) unidade e diversidade: consciência do trabalho em equipe e 

criação individual. 
b) mercado de trabalho: emprego temporário para o artista em 

formação. 
c) locais: Casa de Cultura Capixaba e Centro Comunitário de 

Forte. 
d) início: junho de 1999. 
e) oficinas pretendidas: confecção de adereços e alegorias, 

ritmo em instrumentos, dança, corte e costura, figurinos, modelagem / 
escultura, tapeçaria / estamparia, aproveitamento de materiais, confecção 
e manutenção de instrumentos, serralheiro. 

f) parcerias: Secretaria de Cultura, Prefeitura de Vitória, 
Secretaria do Estado da Cultura, Ministério do Trabalho / FAT, SEBRAE-
ES. 

g) equipe: Marcelo Bonino (coordenador), Sandra da Silva, 
Sandy Vasconcelos, Marco Aurélio de Moraes, Evandro(Modesto), 
Juvenilto Ribeiro Coronel, Robson Santos. 



3 - Programa de Comercialização de Fantasias e Doação de 
Materiais e Equipamentos. 

Este programa visa a montar equipes de distribuição e 
comercialização das fantasias, conforme enredo do carnaval 2 000, e de 
captação de materiais e equipamentos necessários junto a órgãos público e 
privados e  pessoas físicas, tendo em vista: 

a) distribuição de carnês para a comunidade: carteirinha de 
sócio c/ pagamento de R$ 3,00 mensais. 

b) comercialização de fantasias: comercializar 
individualmente, comercializar em grupo, pagamento / oferecer formas, 
diploma Amigos do Samba / doação / vulto. 

c) materiais e equipamentos: montar equipes e estudar 
contrapartida. 

d) locais: ver pontos. 
e)início: julho / 99. 
f) equipe: Rildo Borges Eduardo(coordenador), Adão José dos 

Santos, Carlos de Souza Côco, Isaac Cardoso, João Batista Santana, 
Marco Aurélio, Cida do Forte, Aparecida Dias, Nadir Santos, João Luiz 
Contes, Beto Nascimento. 

4 - Ficha geral da Diretoria 
Coordenação Geral e Presidente:Rogério Carlos Orsi 
Direção de Produção Cultural: Paulo Sarmento 
Coordenação de Equipe de Bateria:Vanilton Francisco da Silva 
Vice-Presidente e Coordenador de Alegorias:Robson Henrique 
Tesoureiro: Adão José dos Santos 
Secretário: Antonio Carlos Pereira 
Coordenador de Equipe de Apaio: Deusimar Caetano 
Carnavalesco e Coordenador de Equipe de fantasias: Carlão 

Sobreira 
 

A seguir foi defendido por  Regina Menezes Loureiro a importância de se 
manter o mesmo título do livro para o tema do desfile. Sendo assim haverá forte 
vínculo com o autor da obra. Através dele pode-se conquistar maior credibilidade 
para o desfile e maior apoio de sociedade para o projeto. A figura do autor dará 
respaldo à entidade para conquistar a simpatia dos acadêmicos e demais movimentos 
culturais capixabas. 



A dificuldade de entendimento do tema, “Vilão Farto” poderá ser usada 
como novas oportunidades de esclarecimentos sobre a proposta da Escola que é a de 
que o Espírito Santo ainda é uma enorme vila, o vilão, farto de riquezas, 
potencialidades e expectativas. Pródigo pela própria natureza, o Espírito Santo ainda 
é mais rico pelo povo ordeiro e trabalhador que tem e empresta suas praias, riquezas 
e portos para outros estados exportarem seus produtos. 

 
  
 

 



CONCLUSÕES 
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