




O projeto começa na escolha do enredo, quase um 

ano antes do desfile, e pode ter diversas motivações: 

homenagem, marcos históricos e até patrocínio. O tema 

"cabe lo" do Carnaval 2011 da Vila Isabel, por exemplo, 

vai ser patrocinado pela marca de cosméticos Pantene. 

De acordo com Alex Varela, historiador da escola, depois 

de definido o tema, "é feita a pesquisa em livros, jornais, 

revistas, filmes, imagens e internet, sobre referências que 

possam contribuir para a construção do enredo - no 

caso, 'Mitos e histórias entrelaçadas pelos fios de cabelo' 

- que é o pontapé inicial", explica. 

O carnavalesco Roberto Szaniecki, também conhecido 

como Polonês devido à sua origem europeia, para o 

próximo carnaval da Portela está trabalhando o enredo 

"Rio, azul da cor do mar" . "O enredo desenvolvido tem 

que nos dar os ícones necessários para que consigamos 

colocá-lo na Avenida" . A inda segundo Szaniecki, o enredo 

é desenvolvido de acordo com uma ordem, que vai 

conduzir todo o processo de construção do desfile. "Ele é 

dividido em setores e entremeios que serão apresentados 

desde o abre-alas até o último carro. Cada um desses 

setores do texto ou roteiro, que vai para o compositor 

do samba e para a composição plástica, traduzem 

determinada ideia, que temos que transformar em samba, 

fantasia e alegoria" . Portanto, o resultado que chega à 

Avenida é uma composição audiovisual: "o samba conta 

o que está sendo visto", completa. 

Cada carnavalesco tem sua própria forma de colocar no 

- papel suas criações. Paulo Barros, vencedor do Carnaval 2010 

pela Unidos da Tijuca - que em 2011 traz para a Avenida 

a enredo "Esta noite levarei sua alma" - está contando 

c o m a ajuda da dupla de designers Annik Salmon e Delfim 

Rodrigues, que falaram um pouco desse processo. 

"O carnavalesco apresenta a ideia central e a partir disso 

riscamos no papel a fantasia. Depois, mostramos para 

ele aprovar ou fazer alterações, até chegarmos a um 

consenso", diz Rodrigues, ao que Annik completa : "Paulo 

Barros gosta de fazer uma alegoria com a qual o público 

interaja e se identifique de imediato. Isso é algo que 

buscamos em todos os nossos desenhos: a aceitação e a 

diversão para quem nos assiste". 

Outra peculiaridade do trabalho de Barros são as chamadas 

alegorias humanas - carros alegóricos cujo sentido só 

se completa mediante a participação e coreografia das 

pessoas que compõem o carro. O mais emblemático foi o 

carro chamado DNA humano que, sem seus componentes, 

era apenas uma estrutura de ferro e madeira. 

Já Rosa Magalhães, que conta com o auxílio do assistente 

Mauro Leite para o desenvolvimento das ideias, baseia seu 

trabalho em pesquisas e referências trazidas do seu dia a 

dia. Ela conta que se inspira inclusive nos objetos de sua 

casa para as criações. "Já trouxe uma vez umas lanternas 

indianas para servir de modelo. Existem coisas que você 

gosta e funciona", revela. 

O método da colagem faz também parte do processo 

criativo do cenógrafo, figurinista e professor do curso 



de Belas Artes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (EBA/ 

UFRJ), Samuel Abrantes. Com 

30 anos de carnaval, ele tem no 

currículo fantasias de destaque para 

diferentes Escolas de Samba do Rio 

de Janeiro. "O carnaval incorpora 

muitos elementos da cultura, das 

artes, da história e do folclore. Nossa 

função é redimensioná-las, elaborar 

releituras e especular em torno das 

possíveis expressões artísticas que 

um enredo nos sugere", analisa o 

professor, que ainda desfila em três 

escolas do grupo especial e em duas 

do grupo de acesso A. 

Roberto Szaniecki, por sua vez, 

acredita que o processo de criação 

é muito lúdico e íntimo de cada 

carnavalesco. "Através de 'regras' 

pré-estabelecidas, posso colocar 

minha expressão, meu toque 

pessoal nas peças. São diversas 

as formas e interpretações para 

abordar um mesmo tema" , explica 

Szaniecki. Contudo, aponta ele, 

a criação carnavalesca deve fazer 

parte do inconsciente coletivo e 

não adianta o trabalho de design 

ser muito sofisticado se o público 

não reconhecer como informação 

diretamente. "A informação tem 

que chegar às pessoas. Do contrário, 

você destrói seu carnaval. Ele pode 

ser sensacional, mas o próprio jurado 

pode não entender sua mensagem 

naquele momento " , alerta. 

Szaniecki é um dos poucos 

carnavalescos que trabalham 

atualmente com todo o processo de 

criação computadorizado. "Meus 

figurinos e meus carros são em 3D, 

já estou no processo Hol lywoodiano. 

Tenho acompanhado muito essa 

linha de raciocínio que se usa 

no cinema, e trazido aos poucos 

essa tecnologia para o Carnaval, 

preparando uma equipe para isso", 

diz o artista, alegando que, apesar de 

acumular para si mais trabalho, isso 

alivia a carga de toda a produção. 

"Nosso figurino não é deturpado, 

é em escala real. Não tem o risco 

de não caber no carro, pois já foi 

projetado para encaixar ali. Isso 

evita gargalos", afirma ele, que 

utiliza desde programas sofisticados 

de edição 3D, como o Vue 

xStram, utilizado em filmes como 

Piratas do Caribe, até StudioMax, 

AutoCad, CorewDraw, Photopaint 

e Photoshop, além de manter um 

almoxarifado virtual atualizado com 

imagens em escala real de tecidos 

e aviamentos. 
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