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RESUMO 

 

O carnaval carioca é um dos maiores e mais reconhecidos no Brasil e no mundo, 

tornando-se uma marca registrada da cidade e de sua cultura, capaz de influenciar o 

imaginário não só dos turistas que visitam o Rio de Janeiro, mas também de todos que 

ainda não tiveram essa oportunidade de estarem na capital carioca. Transmitidos para 

diversos países, os desfiles das escolas de samba cariocas são capazes de causardiversos 

sentimentos e emoções nos telespectadores que, ao visitarem o sambódromo do Rio de 

Janeiro, criam expectativas baseadas no que costumam ver pela TV. Porém, a passarela 

dos desfiles recebe turistas durante todo o ano que, por estarem fora da época de 

carnaval, não conseguem sentir a emoção típica que o local evoca durante o carnaval. 

Nesse sentido, como objetivo geral desta pesquisa, procurou-se investigar sobre a 

percepção dos visitantes do sambódromo da Marquês de Sapucaí com relação as 

experiências vividas durante a visitação ao local fora da época de carnaval. Como 

objetivos específicos citam-se: realizar o levantamento histórico do carnaval e do 

sambódromo do Rio de Janeiro, apontar sua infraestrutura atual disponível na Avenida 

Marquês de Sapucaí, diagnosticar sua atual situação de funcionamento e discutir as 

novas tendências que estão surgindo para incrementar a experiências dos turistas em 

diversos atrativos turísticos no Brasil e no mundo. A metodologia da pesquisa consistiu 

em um estudo preliminar com a realização de entrevistas sobre a experiência de cinco 

turistas que visitaram o sambódromo do Rio de Janeiro. Após essas entrevistas, foi 

realizada uma análise dos comentários do site TripAdvisor, postados por turistas, 

relacionados as suas visitas ao sambódromo.Como resultado principal dessa pesquisa, 

notou-se que, de forma geral, a visita à passarela do samba carioca foi considerada 

insatisfatória pelos turistas, tendo sido avaliada com uma nota mediana por parte de 

seus visitantes. 

Palavras-chave: Turismo. Experiência. Visita. Carnaval. Sambódromo. Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Rio’s carnival is one of the greatest and most recognized in Brazil and worldwide, it has 

become a trademark of the city and its culture, capable of influencing the imagination 

not only of tourists that visit Rio de Janeiro, but also of all who have not had the 

opportunity to be in the carioca capital.  Broadcasted to several countries, the samba 

schools parades are able to cause different feelings and emotions in viewers that, when 

visiting Rio’s sambadrome, generate expectations based on what they usually see on the 

TV. However, the avenue of the parades receives tourists throughout the year that, for 

being out of carnival season, are not able to feel the typical emotion that the place 

evokes during the carnival. In this sense, as general objective of this research, we tried 

to investigate the perception of the Marquês de Sapucaí sambadrome visitors about their 

experiences during the visit to the location out of the carnival period. The specific 

objectives mentioned are: accomplish the historical study of Rio de Janeiro’s Carnival 

and sambadrome, describe the actual infrastructure available at Marquês de Sapucaí 

Avenue, identify its current operational condition and discuss the new trends that are 

emerging to enhance the experience of tourists in different tourist attractions in Brazil 

and worldwide. The research methodology consisted of a preliminary study with 

interviews about the experience of five tourists that visited the sambadrome in Rio de 

Janeiro. After the interviews, was performed an analysis on TripAdvisor comments from 

tourists that reported their experience in the sambadrome. As main result of the 

research, was observed that, in general, the visit to the carioca samba avenue was 

considered unsatisfactory by tourists, being evaluated with a medium score by part of its 

visitors. 

Keywords: Tourism. Experience. Visit. Carnival. Sambadrome. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui fama internacional por suas paisagens 

naturais, seu povo e sua cultura. O samba e o carnaval são algumas das expressões 

culturais pelas quais a cidade é mais reconhecida nacional e internacionalmente. O 

carnaval é capaz de gerar grande movimentação de divisas devido ao número de turistas 

que a cidade recebe nesse período e aos serviços que são prestados para esse grande 

público. Segundo pesquisas da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

S.A (Riotur), no carnaval de 2014 o índice de ocupação hoteleira da cidade ficou em 

torno de 77,7%. Ao todo foram cerca de 918 mil turistas na cidade que geraram uma 

receita de R$ 1,5 bilhões para o município. Além disso, nos cinco dias de desfiles das 

escolas de samba o sambódromo recebeu um público total de 427 mil pessoas. 

A importância dessa festa para a atividade turística é tão grande que o Ministério 

do Turismo criou um fórum de discussão em 2013, para debater sobre como o carnaval 

pode ser transformado em um produto turístico capaz de fascinar os turistas e, ao 

mesmo tempo, gerar emprego e renda durante todo o ano para as comunidades que 

trabalham com o carnaval diretamente. (MENEZES, 2013) 

O assessor da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de 

Janeiro, Luiz Carlos Prestes Filho, procuroubuscar apoio do governo federal quando 

expressou a vontade de “consolidar uma agenda que una Carnaval e turismo com o 

objetivo de transformar esta festa em um produto de exportação que possa ser vendido 

durante todo o ano” (MENEZES, 2013). Na mesma ocasião, Vladir Simão, então 

secretário executivo do Ministério do Turismo, destacou a importância do carnaval na 

geração de fluxo turístico para várias cidades brasileiras. Porém, reconheceu a 

necessidade de inteirar-se melhor sobre o impacto dessa festa na economia do turismo, 

não descartando a possibilidade do ministério financiar novos estudos nessa área. Além 

disso, Vladir Simão atenta para a importância da inovação de produtos relacionados ao 

carnaval. (MENEZES, 2013) 

Vladir Simão disse que o MTur enfrenta o desafio de atrair mais turistas 

estrangeiros e divisas para o Brasil. E que o Carnaval, uma das principais 

festas populares do Brasil, poderia agregar novos produtos e atrativos que 

aumentaria a permanência destes visitantes em destinos brasileiros. 

(MENEZES, 2013) 
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De acordo com o que foi dito tanto pelo secretário executivo do Ministério do 

Turismo quanto pelo assessor da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico 

do Rio de Janeiro, é fundamental pensar em novos produtos para garantir a 

sustentabilidade da atividade turística.Tendo como foco os atrativos e serviços que estão 

ligados ao carnaval, percebe-se que essa festa, como uma das maiores expressões 

culturais do país, pode ser mais bem explorada turisticamente pelos órgãos competentes.  

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecem durante cinco dias 

por ano, restringindo bastante a oportunidade dos turistas de vivenciarem o carnaval de 

forma plena. Os turistas que visitam a cidadefora da época de carnaval,também querem 

conhecer o sambódromo, onde tudo acontece, onde a magia vira realidade. Porém, como 

não há um produto específico e estruturado para apresentar o carnaval para os visitantes, 

tudo o que o público encontra são arquibancadas vazias e os ruídos urbanos do centro da 

cidade ao entorno. Não há a possibilidade de ao menos terem um contato mais próximo 

com informações e elementos do carnaval. 

A visita à Passarela Professor Darcy Ribeiro, nome oficial do sambódromo 

carioca, é meramente contemplativa, indo contra a tendência do que o turista em geral 

procura hoje em dia.Por isso, a pesquisa desse trabalho, que tem caráter exploratório, 

tem como objetivo principal investigar a opinião do público que visitou o sambódromo 

fora da época de carnaval, sobre as suas expectativas e experiências vividas no local. 

Segundo Collins e Hussey (2005), a pesquisa exploratória é caracterizada pelo estudo de 

um tema que o qual há poucos estudos anteriores que possam conter mais informações. 

De acordo com os autores “O objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou 

hipóteses, em vez que de testar ou confirmar uma hipótese.” (COLLINS; HUSSEY, 

2005, p. 25). Dentre as técnicas típicas desse tipo de pesquisa, pode-se citar o estudo de 

casos e observação e análise histórica. O estudo julga se teorias ou ideias existentes 

podem ser aplicadas ao problema em questão. 

Além do objetivo principal citado acima,o levantamento histórico, o 

apontamento da infraestrutura atual disponível no sambódromo, o diagnóstico da sua 

atual situação de funcionamento e adiscussão sobre novas tendências que estão surgindo 

para incrementar a experiências dos turistas em diversos atrativos turísticos no Brasil e 

no mundo, também fazem parte dos objetivos específicos deste estudo. 

Para desenvolver um levantamento histórico tanto do sambódromo da Marquês 

de Sapucaí quanto do próprio carnaval, foi feita uma pesquisa bibliográfica descritiva. A 
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pesquisa de fontes secundárias proporcionou uma compreensão maior sobre as 

expressões culturais passadas no Brasil e no mundo, que culminaram na festa que 

conhecemos hoje. Autores como Araújo (2000), Matos (2006), Figueiredo (2014) e 

Diniz (2008) foram utilizados para a construção dessa contextualização. Pesquisas 

documentais, além de entrevistas com funcionários da Empresa de Turismo do 

Município do Rio de Janeiro S.A (Riotur), atual administradora do sambódromo, 

serviram para se estabelecer um diagnóstico da estrutura e funcionamento atuais do 

local. 

Por fim, uma pesquisa qualitativa foi realizada em duas etapas. A primeira 

chamada de Estudo 1 consiste em cinco entrevistas preliminares para saber um pouco 

mais sobre a opinião dos turistas sobre o sambódromo do Rio de Janeiro. As entrevistas 

buscaram deixar as pessoas à vontade para dizer sobre o que gostaram e o que não 

gostaram, afirmarem se suas expectativas foram atingidas, além de darem dicas para a 

melhoria do serviço prestado no local. Os resultados dessas entrevistas serviram de base 

para o desenvolvimento da segunda etapa do estudo. 

A segunda parte da pesquisa qualitativa se deu a partir da análise dos 

comentários do site TripAdvisor relacionados ao sambódromo do Rio de Janeiro. O site 

em questão funciona como uma rede social onde as pessoas relatam suas experiências 

com relação a diversos serviços prestados e lugares visitados durante suas viagens. Cada 

serviço possui um perfil na página da internet, onde as pessoas precisam se cadastrar 

para enviarem suas opiniões. No perfil dedicado ao sambódromo da Marques de 

Sapucaí foram encontrados 540 comentários. Desse total, foi feita uma seleção para que 

somente os comentários de pessoas que fizeram a sua visita fora da época de carnaval 

fossem considerados. Essa seleção resultou em uma amostra de 199 comentários válidos 

para a realização da pesquisa. 

O estudo se inicia com uma breve contextualização sobre onde e quando o 

carnaval teria surgido no mundo e no Brasil – com um enfoque na cidade do Rio de 

Janeiro – bem como detalhes de diversas expressões culturais precursoras das 

festividades que conhecemos hoje em dia. Em seguida foi feito um levantamento 

histórico sobre um dos locais de maior importância para o surgimento do carnaval das 

escolas de samba e blocos carnavalescos do Rio de Janeiro, a Praça Onze. Esse 

levantamento leva em conta ainda o período colonial com a chegada dos negros 

escravos que passaram a habitar a região, assim como o surgimento das primeiras 
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expressões culturais relacionadas ao samba e a criação as primeiras escolas de samba 

que passaram a desfilar no local. Essa pesquisa termina com a construção da Passarela 

Professor Darcy Ribeiro em 1984, justificando a importância do carnaval para a cultura 

da capital fluminense. 

Após todo o contexto histórico do carnaval e do sambódromo, foi feita uma 

descrição de como a passarela do samba funciona em sua plenitude durante os dias de 

desfiles, juntamente com uma apresentação detalhada de toda a sua estrutura e 

funcionamento durante todo o ano. 

Por fim, é apresentado e analisado o resultado da pesquisa qualitativa seguido de 

uma análise de alguns atrativos que se utilizaram de diversas alternativas para melhorar 

a experiência do turista, e que podem servir como exemplo para o sambódromo do Rio 

de Janeiro. 
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1 A ORIGEM DO CARNAVAL NO MUNDO E NO BRASIL 

 

O estudo apresentado neste capítulo é uma pesquisa sobre as possíveis festas, 

cultos e rituais que podem ser considerados os precursores do carnaval que conhecemos 

hoje. A origem do carnaval baseado no calendário e rituais da igreja Católica é a 

interpretação mais conhecida por todos. Porém, uma pesquisa realizada por Hiram 

Araújo (2000) divide a história do carnaval em quatro partes, levando em conta os 

cultos agrários em agradecimento a fartura, realizados no Egito há 4.000 anos a.C, 

juntamente com as festas dedicadas aos deuses gregos. 

Por fim, são descritas as primeiras festas religiosas trazidas para o Brasil com 

total influência de Portugal e que, juntamente com a incorporação da cultura negra, aos 

poucos foram se transformando no carnaval que conhecemos hoje. 

 

1.1 O CARNAVAL NO MUNDO 

Existem algumas linhas de pesquisas de autores que discutem sobre a origem do 

carnaval no contexto da história mundial. Talvez a versão mais popular conhecida por 

grande parte das pessoas seja a do pesquisador Felipe Ferreira (2004), citada pelo 

historiador André Diniz (2008) em seu livro. Segundo eles, o carnaval foi inventado 

pela Igreja Católica. As festas aos deuses gregos e romanos são lembradas, porém, o 

carnaval como conhecemos hoje, surgiu no século VI. 

Em 604, o papa Gregório I estipulou um determinado período de tempo em que 

as pessoas pudessem se libertar de prazeres carnais, de atitudes e situações mundanas e 

do pecado, de uma forma geral, para se dedicarem ao enriquecimento espiritual. Esse 

período ficou conhecido como Quaresma, pois duraria 40 dias, lembrando o mesmo 

intervalo em que Jesus passou dificuldades e privações no deserto. Mais tarde, mais 

precisamente no ano de 1091, a igreja resolveu estabelecer uma data para a Quaresma. 

Como havia o costume de marcar a testa dos fiéis com as cinzas de uma fogueira, deu-

se o nome de Quarta-feira de Cinzas ao início desse período de resguardo e meditação 

sobre a ressurreição de Jesus. (DINIZ, 2008) 

Uma das principais privações que os fiéis se submetiam era em relação à 

alimentação, quando as gorduras eram cortadas e só a carne de peixe era permitida. Essa 
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situação fez com que a comunidade de católicos se planejasse para aproveitar o máximo 

possível dos prazeres materiais e profanos. 

 

Ora, a perspectiva de ficar muitos dias sem comer carnes e gorduras, visto 

que durante a Quaresma os fiéis deveriam comer apenas peixes, fez com que 

a sociedade católica se organizasse para aproveitar ao máximo os últimos 

dias de prazeres mundanos antes de dar o “adeus à carne” – ou, em italiano, 

carnevale. Ao criar a Quaresma, a Igreja católica instituiu o carnaval. 

(DINIZ, 2008, p. 16) 

 

Já Hiram Araújo (2000) vai mais a fundo em sua pesquisa, buscando influências 

no Egito. O autor diz que a origem do carnaval é muito longínqua e que a sua memória 

parte do inconsciente coletivo, por isso é difícil identificar e comprovar cientificamente 

a época do seu surgimento. No entanto, baseado em pesquisas históricas sobre a 

evolução do homem, Araújo deduz que os primeiros sinais que apontam o que mais 

tarde viria a ser chamado carnaval surgiram nos cultos agrários na época em que se 

descobriu a agricultura, há, aproximadamente, 10.000 anos a.C. após o final do último 

período glacial que a Terra sofreu. 

Como Araújo (2000) opta por iniciar seus estudos no Egito, destaca o período de 

cheias do Rio Nilo – que nasce na África Central e desemboca no Mar Mediterrâneo – o 

qual deu origem à civilização que aperfeiçoou a agricultura em grande escala, a partir de 

4.000 anos a.C. Após o período de cheias, geralmente entre agosto e setembro quando a 

região era inundada devido às fortes chuvas, o rio voltava ao seu leito normal deixando 

o solo ao seu redor totalmente fértil e favorável ao cultivo devido ao húmus que era 

criado após a inundação. Esses benefícios vindos da natureza faziam com que o homem 

começasse a comemorar o momento de fartura com a primavera, o nascer do sol e o fim 

das enchentes. Danças e cânticos eram entoados ao redor de fogueiras para dar boas 

vindas ao plantio e expulsar tudo que pudesse o prejudicar.  

Esse modelo de festividade poderia ser entendido como o que o autor chama de 

“carnaval originário” (ARAÚJO, 2000, p.38) que mais tarde foi influenciado por 

diversas formas de cultos agrários da época e ligados a diversas entidades divinas de 

crença egípcia.  

O que pode ser considerado com a segunda etapa da história do carnaval, de 

acordo com Araújo (2000) é o carnaval pagão, desenvolvido na Grécia e em Roma e 

compreendido entre os séculos VII a.C. e VI d.C. As sociedades já se encontravam 

hierarquizadas e divididas por classes sociais como a nobreza, os camponeses e 
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escravos quando surgiu a necessidade de se obter uma válvula de escape por meio da 

libidinagem e licenciosidade. O culto ao corpo sem qualquer tipo de culpa levou o sexo, 

orgias e bebidas para as festas, que passaram a ganhar caráter de procissões e até mesmo 

inversões de classes. 

Os cultos ao deus da mitologia grega Dionisio foram bem característicos dessa 

época como detalha Araújo (2000). 

 

Com as características ora de deus da cultura do vinho e da figueira, ora 

simbolizado pela hera e pelos pinheiros, ora representado pelo bode, 

Dionisio, o deus da transformação e da metamorfose, que havia sido expulso 

do Olimpo, todos os anos, chegava à Grécia, aos primeiros raios do sol da 

primavera, acompanhado de um séquito de sátiros e ninfas sendo saudado 

pelos fiéis com música, danças, algazarras, vinhos, sexo, e também violência 

que por vezes terminava em tragédia. (p.44) 

  

O autor segue contando sobre a oficialização dos cultos a Dionisio na Grécia por 

parte do então governante de Atenas, Psístrato (605 – 527 a.C.). 

 

Psístrato além de incentivar o culto a Dionísio entre os camponeses e 

lavradores, organizou oficialmente as procissões dionísticas onde a imagem 

do deus Dionisio era transportada em embarcações com rodas 

(carrumnavalis), simbolizando que o deus havia chegado a Atenas pelo mar, 

puxadas por pessoas fantasiadas de sátiros (semideuses que, segundo os 

pagãos, tinham pelos nas pernas e chifres de bode e habitavam as floretas), 

com homens e mulheres nus, em seu interior. Seguindo o cortejo, uma 

multidão de mascarados tendo ao meio um touro, que depois seria 

sacrificado, percorrias as ruas de Atenas em frenéticas passeatas de júbilo e 

alegria. A procissão terminava no templo sagrado, o Lenaion, onde se 

costumava a hirogamia (o casamento do deus com a polis inteira à procura da 

fecundação). (ARAÚJO, 2000, p. 44) 

 

As festas para Dionisio eram dividias em quatro celebrações: Dionísias Rurais, 

as Lenéias, Dionísias Urbanas ou Grandes Dionísias e as Antestérias. As Dionísias 

Rurais aconteciam em Dezembro e são conhecidas com as mais antigas das festas. 

Consistiam em uma procissão alegre e barulhenta com pessoas mascaradas e disfarçadas 

cantando e dançando em torno de uma escultura de um pênis ereto humano. Mais tarde 

foram incorporados à procissão concursos de tragédias e comédias. As Lenéias e as 

Dionísias Urbanas resumiam-se, basicamente, aos mesmos festejos das Dionísias 

Rurais, com concursos dramáticos, procissões com estátuas de deuses. A maior 

diferença entre elas era a época em que eram realizadas. Enquanto as Dionísias Rurais 
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aconteciam no verão, as Lenéias e as Dionísias Urbanas eram celebradas no inverno e 

na primavera, respectivamente. As Antestérias eram consideradas as festas das flores, 

pois tinham um cunho primaveril quando era aguardado o rejuvenescimento da 

natureza. Havia comemorações, procissões e concursos onde o vinho era abundante. O 

último dia de festa era dedicado aos mortos. (ARAÚJO, 2000) 

Porém, o caráter desordeiro conferido a esses cultos acabou fazendo com que 

eles fossem duramente reprimidos no século V a.C. no ápice do avanço artístico-cultural 

da Grécia. No ano de 370 a.C. quando a cidade de Atenas perde a primazia da arte, 

pode-se perceber a penetração dos cultos a Dionísia em Roma, onde passou a ser 

chamado de deus Baco. Entretanto, ao tomarem as ruas com seus cânticos, danças e 

procissões com um grande número de adeptos que causavam desordem, o Senado 

Romano passou a proibir os Bacanais (como eram chamados os cultos ao deus Baco) 

por volta de 186 a.C. (ARAÚJO, 2000) 

Além do Carnaval Originário e do Carnaval Pagão citados a cima, o autor divide 

a história dos festejos carnavalescos em mais duas partes. O Carnaval Cristão, presente 

mais fortemente nas cidades de Nice, Roma e Veneza, quando a igreja Católica passa a 

exercer uma influência nos costumes, e o Carnaval Contemporâneo, que se concentra no 

Novo Mundo onde a cultura negra exerceu uma interferência maior. 

 

1.2 O CARNAVAL NO BRASIL  

No Brasil as festas carnavalescas remontam ao período colonial. Segundo 

Araújo (2000) nos tempos de Colônia, Vice-Reinado e do Império, era preciso entreter a 

corte e a plebe em um lugar onde o progresso demorou a chegar. Por isso, tudo era 

motivo para festas e comemorações. Essas festas eram, em sua maioria, de cunho 

religioso e trazidas pelos portugueses.  

Celebrações como o Auto das Onze Mil Virgens – “encenado, em 1579, pelo 

Padre Jesuíta José de Anchieta, em louvor à chegada de uma relíquia das mártires ao 

Espírito Santo, onde houve até carro alegórico” (ARAÚJO, 2000, p.96) –; o domingo de 

Páscoa em 1641 celebrado na atual Rua Primeiro de Março no centro do Rio de Janeiro; 

a construção, em 1671, na primeira ermida de Nossa Senhora da Glória com as futuras 

festas da Glória; e a Procissão de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, considerada uma 

das mais elegantes, pois contava com a presença da Família Imperial, são algumas das 
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primeiras festas que se tem notícia no Brasil. Todos esses eventos contavam com 

procissões, desfiles de cavalos, ruas enfeitadas com bandeiras, luzes e palanques onde 

bandas militares tocavam formando verdadeiros bailes. (ARAÚJO, 2000) 

Dentre outras comemorações como a Festa do Divino (em que se celebrava o 

ciclo da ressurreição), o Dia de Reis (quando se fechava o ciclo natalino) e da festa de 

Nossa Senhora do Rosário que contavam com encenações folclóricas de congo e outros 

cultos ao redor das igrejas e praças, além de festejos para casamentos e aniversários da 

família real portuguesa, a Festa de Nossa Senhora da Penha tem uma relação especial e 

direta com o carnaval. (ARAÚJO, 2000) 

A Festa da Penha passou a acontecer depois da construção de sua ermida em 

1665 diante de seus 365 degraus. Até as primeiras décadas do século XX a festa se 

baseava em uma típica romaria portuguesa, com barracas que comercializavam bebidas 

e imagens da santa ao som de rodas de samba. Com o passar do tempo a presença do 

samba foi ficando cada vez mais forte chegando ao ponto de serem obrigatórios a partir 

de 1920. Nessa época começaram a criar concursos de sambas e músicas carnavalescas 

que seriam escolhidas para embalarem o carnaval do ano seguinte, visto que a festa 

acontecia no mês de outubro. (ARAÚJO, 2000; MATOS, 2006) 

 As Festas Ciganas, as procissões para São Jorge e um costume chamado 

serração da Velha (que consistia em escolher uma pessoa para caçoar sobre um defeito 

seu por meio de uma figura de uma velha desenhada em tábuas ou papelões que eram 

distribuídos nos açougues, que ficavam lotados quando se interrompiam as penitências 

da Quaresma) também são destacadas por Araújo (2000) como festas precursoras do 

carnaval. 

Uma das mais antigas expressões utilizadas para brincar o carnaval é o entrudo. 

Trazido para o Brasil por volta de 1723 também pelos portugueses, consistia em 

brincadeiras na qual as pessoas sujavam umas as outras com polvilho, pó-de-sapato, 

farinha de trigo e os limões-de-cheiro (limões recheados com água, urina dentre outras 

coisas) juntamente com as bisnagas e seringas. Por mais que as sociedades colonial e 

imperial fossem rígida e patriarcalmente divididas, todos participavam do entrudo, até 

mesmo D. Pedro I e D. Pedro II. Com o passar do tempo sofreu tentativas de proibições 

por parte de denúncias de jornais e da polícia que criavam os chamados Códigos de 

Posturas e Editais para proibirem a festa. A partir de 1885 o material dos limões de 

cheiros, seringas e bisnagas foram trocados por groselha, vinho e perfume.  Entretanto a 
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festa continuou a acontecer nos anos seguintes até que em 1904 o Prefeito Pereira 

Passos, juntamente com algumas instituições de ensino eseus Diretores de Ensino 

Superior e Secundário, tentou mais uma vez proibir o entrudo sem muito sucesso, visto 

que no ano seguinte a festa voltou a acontecer. (ARAÚJO, 2000) 

Finalmente com a chegada do século XX, os costumes mudaram fazendo com 

que essa festa ganhasse outra feição, como diz Hiram Araújo (2000). 

 

O século XX trouxe nova mentalidade para o Rio, que foi se civilizando. A 

nova Avenida Central (atual Av. Rio Branco) passou a ser o palco do corso e 

dos desfiles das Sociedades e dos Ranchos, despertando nos moradores novos 

interesses pela festa carnavalesca. Um fato novo haveria de apressar o 

desaparecimento desse brutal costume lusitano. Queremos lembrar a 

introdução do confete, da serpentina e do lança-perfume: os dois primeiros, 

em lugar do limão-de-cheiro, e o último, substituindo a bisnaga e a seringa. 

Tudo mais colorido e perfumando trouxe melhor visual para o carnaval, sem 

entrudo. (ARAÚJO, 2000, p. 102-103) 

 

Com esse novo caráter, o carnaval do Rio de Janeiro passa a adquirir um formato 

mais parecido com o que temos hoje em dia, com a adoção de fantasias e máscaras, 

além da organização de ranchos e blocos carnavalescos. Todos esses detalhes serão 

discutidos no próximo capítulo desse trabalho. 
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2 OS PRIMEIROS DESFILES: DA PRAÇA ONZE À MARQUÊS DE SAPUCAÍ 

 

O desenvolvimento desse capítulo tem por objetivo apresentar uma pesquisa 

sobre o início dos desfiles carnavalescos na cidade do Rio de janeiro.Esse estudo 

destacaa Praça Onze, localizada no centro da cidade, como o grande reduto do samba 

que inspirou a criação de diversos blocos e ranchos carnavalescos, além das primeiras 

escolas de samba. 

Mostrando todo o contexto social, urbano e político na época em que os desfiles 

das escolas de samba passaram a pertencer ao calendário oficial de eventos da Prefeitura 

da Cidade do Rio de janeiro, a pesquisa segue para a construção do sambódromo que 

veio a atenderà necessidade de uma maior estruturação para uma festa que vinha 

crescendo a cada ano.  Todas as suas fases desde a sua construção até as últimas 

reformas para receber os jogos olímpicos de 2016 são discutidas, inclusive a polêmica 

demolição da fábrica da cervejaria Brahma que ocorreu em 2011. O estudo culmina em 

uma descrição do funcionamento do sambódromo durante o carnaval e sua estrutura 

geral de funcionamento durante todo o ano. 

 

2.1 A PRAÇA ONZE: BERÇO DOS DESFILES CARNAVALESCOS 

Quem tem a oportunidade de assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de 

Janeiro no carnaval, percebe a grandiosidade do espetáculo. São diversas escolas com 

seus milhares de integrantes e fantasias, grandes e imponentes alegorias e seus ritmistas 

que compõem os desfiles cada vez mais tecnológicos, performáticos e criativos.  Muitas 

pessoas não têm consciência dacomoção e da organização que são necessárias para que 

tudo dê certo frente aos olhos vidrados, apaixonados e ansiosos dos telespectadores. 

Não é por ser o carnaval, festa da alegria onde se pode tudo e tudo é festa, que os 

desfiles da Sapucaí também são encarados dessa forma. Ao contrario disso, muito 

profissionalismo, organização e muitas regras que devem ser cumpridas fazem parte 

dessa festa. Além disso, devido a sua grande popularização, o chamado “Maior Show da 

Terra” tornou-se uma indústria onde são movimentadas grandes quantias de dinheiro 

relacionadas a propagandas, camarotes e patrocinadores interessados em fazer parte da 
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maior festa popular do Brasil e de maior reconhecimento internacional. (FIGUEIREDO, 

2014; MATOS, 2006) 

Porém, alguns que assistem aos desfiles de hoje nas grandes arquibancadas, nos 

confortáveis camarotes ou nas privilegiadas frisas, podem não ter ideia de que nem 

sempre foi assim. O lugar do carnaval era outro. Na verdade era bem perto dali, porém, 

muito diferente. 

Dentre os locais de grande expressão cultural relacionados ao carnaval, a Praça 

Onze é, sem dúvida, um dos mais importantes. Em seu artigo “Da Praça Onze à Praça 

da Apoteose: a luta pelo lugar no carnaval” Marcelo Pereira Matos (2006) apresenta 

uma panorama histórico do surgimento dos primeiros desfiles das escolas de samba na 

emblemática praça, até a transferência para o atual sambódromo. Sobre a história da 

praça, o autor nos remete ao período colonial quando diversos imigrantes de origem 

africana que vinham, em sua maioria, da Bahia e aportavam na cidade e acabavam se 

estabelecendo na região portuária do Rio de Janeiro, muitas vezes por seus trabalhos e 

pela falta de melhores condições. 

Portanto, a região compreendida entre o porto (desde o Morro da Conceição), 

o Estácio e a Praça Onze (todos na periferia imediata do Centro) ficou 

conhecida como “Pequena África”, principalmente por ser uma região 

habitada por população majoritariamente negra. (MATOS, 2006, p. 49). 

 

Com a ocupação dessa área por parte dos imigrantes com ascendência africana, 

logo foram disseminadas práticas e manifestações culturais que foram se adaptando à 

cultura local. Dentre essas práticas, destacam-se a música e religião, as quais foram 

rapidamente reprimidas devido à índole marginal que lhes foi conferida. O samba e 

outras manifestações culturais negras enfrentaram muitas dificuldades para serem 

reconhecidos genuinamente fazendo com que parassem de serem perseguidas pela 

polícia. 

A Praça Onze, de acordo com a história da cidade do Rio, fazia parte de uma das 

principais áreas de pastagem. Com o passar do tempo, por volta de 1846, o local passou 

a receber obras de urbanização. Sua delimitação foi definida por meio das ruas, um 

chafariz de mármore foi instalado e muitas outras intervenções urbanísticas de 

embelezamento do local foram postas em prática. Com o tempo a praça se tornou um 

lugar de convivência e lazer, com moradores como Tia Ciata, cuja casa era o destino 

certo de reuniões de samba com grandes nomes como Pixinguinha (MATOS, 2006).  
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A casa da Tia Ciata “é apontada pela maioria dos pesquisadorescomo o local de 

nascimento do samba por ser o local onde nasceu o primeiro samba gravado [...]” 

(MATOS, 2006, p. 50). A vida boêmia da região foi crescendo e a praça foi cada vez 

mais de reafirmando como o local do carnaval da cidade, como aponta Matos na 

seguinte passagem: 

 

A boemia se tornou a principal marca da Praça Onze, marca esta reforçada 

pela presença de importantes clubes dançantes, como kananga do Japão, 

dentre tantos, além de inúmeros bares e botequins. Após o desaparecimento 

de largo de São Domingos, em 1912, o povo elege definitivamente a Praça 

Onze como lugar do carnaval popular por excelência. No entanto, esse 

ambiente festivo também se caracteriza por numerosas brigas e confusões, 

ocasionando um grande número de ocorrências policiais e reforçando o 

caráter marginal atribuído ao local pela elite (2006, p.52). 

 

Com o passar do tempo diversas intervenções urbanísticas fizeram com que o 

local fosse perdendo a sua identidade. De um lugar residencial, boêmio e palco de 

diferentes expressões culturais, a região passou a ser apenas um lugar de passagem sem 

expressão ou identidade alguma. É o que Matos (2006, p. 52) chama de “vazio 

urbanístico” quando diz que “A Praça Onze se resume hoje a um lugar de passagem. 

Não existe mais a praça, apenas um segmento da avenida modernista que liga o Centro 

do Rio às zonas norte e suburbana.” (MATOS, 2006).   

Com o carnaval e seus ritmos pulsando em todos os bares, quintais, ruas e vielas 

da região, começam a surgir as primeiras escolas de samba. A ideia de se criar as 

chamadas escolas de samba surgiu da necessidade dos participantes dos blocos 

carnavalescos de acabar com as brigas e confusões muito recorrentes durante os seus 

festejos. Os blocos e cordões carnavalescos possuíam um caráter violento em suas 

apresentações. Araújo (2000), em seu livro “Carnaval: seis milênios de história”, credita 

essa violência à perseguição constante imposta à cultura negra que, como já foi dito 

anteriormente, na maioria das vezes, acabava com repressão da polícia. A ideia era se 

aproximar dos ranchos carnavalescos, também compostos majoritariamente por negros 

vindos das camadas sociais mais pobres. Eles também buscavam afirmar sua identidade 

cultural, porém de uma forma mais pacífica e organizada. Dessa forma, os ranchos 

garantiam sua presença nos desfiles do carnaval nobre da cidade. 

A partir dessa ideia, um grupo de sambistas do Estácio se reuniu para criar um 

tipo de agremiação que fosse capaz de ser admirada e respeitada por todos assim como 
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os ranchos. O primeiro passo foi criar outranomeação para a organização. O nome 

“escola de samba” surge devido as suas reuniões acontecerem próximas a uma Escola 

Normal. Hiram Araújo cita em seu livro o sambista Ismael Silva como um dos 

idealizadores da nomenclatura. 

 

Como se reuniam nas proximidades de uma Escola Normal, na esquina das 

Ruas Joaquim Palhares com Machado Coelho, raciocinaram: “se quem ensina 

às crianças são chamados de professores, nós que sabemos tudo de samba 

também somos mestres e formamos uma escola, Escola de Samba”. Ismael 

Silva reivindica a autoria do termo: “quem inventou fui eu”. O nome da 

agremiação surgiu também do mesmo raciocínio: “Deixa Falar, é daqui que 

saem os professores”, finaliza Ismael. (ARAÚJO, 2000, p. 259). 

 

Ainda segundo Ismael, em uma entrevista citada por Matos (2006), o termo 

“deixa falar” se dirigia aos sambistas da Mangueira, Oswaldo Cruz e Salgueiro devido a 

uma disputa em que cada um queria ser melhor que o outro. 

O desenvolvimento do desfile também foi estabelecido por esses sambistas, que 

criaram um ritmo diferente para que as pessoas pudessem desfilar andando na batida do 

samba de uma forma mais harmoniosa. Essa foi a maior e, talvez, a única diferença 

entre os ranchos e as escolas, já que as escolas se apropriaram da forma de desfiles em 

cortejos dos ranchos. Apesar de estarem procurando algo diferente como o samba, o 

ritmo e o nome, a escola virou um rancho carnavalesco. Hiram Araújo (2000) cita 

alguns jornalistas que dão suas opiniões a respeito como Marília Barbosa e Lígia Santos 

quando dizem no livro Paulo da Portela que a Deixa Falar nunca chegou a ser uma 

escola de samba. Já Juarez Barroso, também citado por Araújo (2000) diz que a Deixa 

falar cresceu sem acreditar em si e no samba que ainda era muito marginalizado na 

época. Hiram Araújo também atenta para o fato de que o grupo surgiu praticamente no 

centro da cidade, local fortemente influenciadopela cultura dos ranchos. 

As primeiras escolas que surgiram após o episódio da Deixar Falar tiveram 

influencias parecidas. A Estação Primeira de Mangueira surge por meio da criação de 

diversos cordões, blocos e ranchos ainda por volta de 1910 e 1920, os quais muitos 

sambistas fundavam e faziam parte. Ainda nos anos 20 do século XX surgem alguns 

acontecimentos de grande importância para a criação das escolas de samba. A 

população de baixa renda, entre eles negros descendentes de escravos, foi atraída para o 

subúrbio da cidade pelas moradias de baixo custo que foram oferecidas. Em Oswaldo 
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Cruz, primeira estação de trem depois de Madureira, não havia muita coisa para se 

fazer, já que o lugar era praticamente uma roça. Dessa forma os moradores costumavam 

frequentar as casas dos mais festeiros da região. Mais tarde se mudaram para o local 

personagens fundamentais para a história da fundação da Portela. (ARAÚJO, 2000) 

 

Nessa mesma época, vieram morar, em Oswaldo Cruz, Paulo Benjamim de 

Oliveira, o Paulo da Portela, lustrador, carioca da Saúde, sambista, e Antônio 

Rufino dos Reis, mineiro, exímio jongueiro. O desenhista do Arsenal da 

Marinha, Antônio Caetano, que residia em Quintino, mas vivia em Oswaldo 

Cruz, na casa de sua namorada e futura esposa Diva, tornou-se amigo dos 

dois, formando um trio que foi o responsável pela semente que, mais tarde, 

iria gerar a Portela [...] (ARAÚJO, 2000, p. 264). 

 

Em 1931 é fundada a Unidos da Tijuca, uma das três escolas mais antigas do Rio 

de Janeiro juntamente com a Mangueira e Portela. A Unidos da Tijuca foi criada por 

famílias tradicionais no bairro que já vinham formando e propagando vários blocos. 

Depois de fundadas, as escolas costumavam realizar desfiles espontâneos que 

aconteciam na Praça Onze e em seus arredores. Apesar de acontecido uma disputa de 

sambas vencida pela Deixa Falar no ano de 1929, é o ano de 1932 que marca o primeiro 

concurso entre as escolas de samba. Monique Augras (1993) acredita que os concursos e 

principalmente a premiação servem de auxílio para adequar ou sistematizar os desfiles. 

Segundo Monique “Premiar o desempenho de determinado grupo permite reforçar 

padrões de representação e dissuadir outros grupos de trilhar caminhos desviantes” 

(AUGRAS, 1993). Este primeiro desfile recebeu o patrocínio do Jornal Sportivo. 

Em 1933 foi a vez de o jornal O Globo patrocinar os desfiles e estipular os 

quesitos e serem levados em conta pelos julgadores. No ano de 1934, os festejos de 

carnaval fizeram uma homenagem ao então prefeito da cidade Pedro Ernesto, fazendo 

com que a prefeitura incluísse os desfiles em sua programação oficial e destinasse 

alguma verba para o concurso. Nesse ano também foi criada a União das Escolas de 

Samba, com o objetivo de unificar e organizar os desfiles e as escolas. A partir de 1935 

os desfiles passam a ser promovidos e reconhecidos pela Prefeitura. Na passagem 

abaixo Monique discorre sobre o futuro dessa festa com as mudanças promovidas a 

partir dos últimos acontecimentos. 

 

Daí para diante, o desejo de brilhar acompanhar-se-á da preocupação com 

obedecer às regras do jogo. Em certo sentido, pode-se observar que o 
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desenvolvimento das escolas de samba até chegar à atual feição de “maior 

espetáculo da Terra” é pautado por episódios sucessivos de docilidade, 

resistência, confronto, negociação, pondo em cena diversas modalidades de 

solução para o conflito entre o desejo e a necessidade, entre a expressão 

genuína e o atendimento às exigências de diversos patrocinadores – sejam 

eles ligados ao Estado, à indústria turística ou à contravenção. (AUGRAS, 

1993, p. 3) 

 

 

Figura 1 – Desfiles realizados na Avenida Presidente Vargas. Ano desconhecido. 

Fonte: Tyba, 2015. 

 

Os desfiles continuaram acontecendo na Praça Onze até o ano de 1942, quando 

as obras de reurbanização da região do centro do Rio, como a abertura da Avenida 

Presidente Vargas, fizeram com que a festa se mudasse para outras ruas do Centro. 

 

2.2 O CARNAVAL PASSA A TER ENDEREÇO FIXO: A MARQUÊS DE SAPUCAÍ 

Na década de 80, mais precisamente no dia 2 de março de 1984, foi inaugurada a 

Passarela Darcy Ribeiro, mais conhecida como Sambódromo, em um período de 

abertura política e econômica após 20 anos do regime militar, quando os enredos 

sofriam com grandes censuras impostas pela ditadura. Projetada por Oscar Niemeyer em 

1983, a obra foi concluída no surpreendente prazo de 120 dias.  

Porém, segundo Matos (2006), a nova estrutura do sambódromo chegou a ser 

criticada. De acordo com o autor as críticas dos sambistas apontam que o projeto fez 

com que os desfiles se tornassem menos calorosos e mais impessoais, visto que o 
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público passou a ficar mais longe da pista dos desfiles. Ao mesmo tempo em que o 

sambódromo ajudou a reforçar a visibilidade da cidade do Rio de Janeiro, ele – e outras 

intervenções urbanas – contribuíram para botar abaixo parte de um bairro de grande 

importância histórica para a cidade, fazendo com que o local perdesse um pouco do seu 

significado como lugar.  

Conforme observa Guilherme Araújo de Figueiredo (2014), o arquiteto criou o 

projeto guiando-se por três temas. O tema principal diz respeito à reprodução da 

estrutura das ruas para os desfiles que consistiam em: concentração, linha de desfile, 

assistência e dispersão. Os temas complementares como a Praça da Apoteose, o Museu 

do Carnaval e algumas edificações para serem utilizadas como salas de aula de escolas 

estaduais durante o ano foram sugestões do então Vice-governador Darcy Ribeiro e do 

então Governador Leonel Brizola, contratantes do projeto. Por fim o terceiro tema, 

chamado temas de apoio, é compreendido como estruturas básicas como banheiros, 

controle de acesso, cabines policiais, infraestrutura para mídia e lanchonetes. Todas 

essas transformações, projetadas pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer 

transformando o local em um ícone arquitetônico não só do Rio de Janeiro, mas também 

do Brasil em um momento que se tem o resgate da democracia, fizeram com que o 

bairro do Catumbi em seu limite com o Centro se tornasse palco da maior expressão 

cultural do país e a mais reconhecida no mundo. 
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Figura 2 – Oscar Niemeyer e Brizola apresentam a maquete do sambódromo em 1993. 

Fonte: Conversa Fiada, 2015.  

 

Figueiredo (2014) dividiu a história do sambódromo do Rio de Janeiro em três 

fases que serão descritas neste trabalho. A primeira parte conta sobre o início e a 

concepção do projeto; a segunda parte descreve sobre as consequências diretas das 

influências culturais e econômicas da festa e da sua consolidação como expressão 

principal do carnaval carioca; a última fase fala sobre o recente reconhecimento do 

conjunto arquitetônico como local de espetáculo, além do carnaval, e as mudanças que 

as obras para as Olimpíadas de 2016 podem trazer para o local. 

Na década de 80 o país vivia um momento importante de sua história, o fim da 

Ditadura Militar após 20 anos de regime. Com a abertura política, muitos artistas e 

jornalistas puderam voltar para o país depois de anos de exílio. Dentre essas pessoas 

estavam Darcy Ribeiro e Leonel Brizola que viriam a ser vice-governador e governador 

do Rio de janeiro, respectivamente, com um governo marcado por grandes obras, 

inclusive o sambódromo. 

O desenvolvimento do projeto arquitetônico veio para atender a vontade das 

escolas de samba de terem um lugar fixo para desfilarem. Com um local definitivo para 

os desfiles carnavalescos acabariam com os transtornos na região e gastos excessivos 

causados pela montagem e desmontagem das arquibancadas provisórias e estruturas 
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como lanchonetes e banheiros todos os anos. Dessa forma a Rua Marquês de Sapucaí – 

já utilizada anteriormente para os desfiles de carnaval – foi escolhida para abrigar o 

projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. 

A área escolhida também era o endereço de um complexo industrial da 

cervejaria Brahma o qual foi incorporado no projeto final, que conta ainda com o Museu 

do Carnaval localizado na parte final dos desfiles abaixo do arco de concreto, a Praça da 

Apoteose e o uso do local como escolas fora da época do carnaval como solicitações do 

Governo Estadual. 

Além de destacar a construção da passarela como um grande passo para a 

organização e profissionalização dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, o 

autor também cita a criação da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo 

Especial do Rio de Janeiro (Liesa) com o objetivo de profissionalizar ainda mais os 

desfiles diante do descontentamento das dez maiores escolas de samba em relação à 

gestão da época. “Cada tentativa de investir na qualidade do espetáculo era rejeitada. Os 

impasses geravam desentendimentos, levando questões do samba para o lado pessoal. 

Só havia uma solução para revolver o entrave: a dissidência. E esta não demorou a 

acontecer” registra o site oficial da liga (LIESA, 2015). 

O segundo estágio da história do conjunto arquitetônico do sambódromo do Rio 

de Janeiro, de acordo com Figueiredo (2014), é compreendido a partir dos anos 90 

quando houve aumento dos lucros, notoriedade e prestígio da celebração do carnaval 

tanto para as escolas de samba quanto para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

Todo esse reconhecimento fez com que os meios de comunicação e a mídia, de uma 

forma geral, especialmente as emissoras de televisão, investissem pesado em 

infraestrutura para que pudessem fazer as transmissões dos desfiles. Todos esses 

investimentos fizeram com que o carnaval dos desfiles das escolas de samba, agora com 

um novo palco, crescesse de maneira relevante, cada vez com mais participantes e mais 

efeitos visuais e tecnológicos.  

Com esse novo cenário, algumas mudanças foram acontecendo conforme o 

passar dos anos. Módulos de camarotes foram construídos entre as arquibancadas e a 

obrigação por parte das escolas de evoluírem na polêmica Praça da Apoteose foi 

suspensa. A praça foi um pedido do então vice-governador e antropólogo Darcy Ribeiro 

para que as escolas, ao final do desfile, pudessem dar a volta no local e terminassem o 
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desfile de forma apoteótica. Essa ideia não foi aceita pelos sambistas, como mostra a 

passagem abaixo de Marcelo Pereira Matos em seu artigo. 

 

Esta praça foi alvo de inúmeras críticas vindas de sambistas e intelectuais, 

que tentavam argumentar sobre a inadequação de uma praça num desfile de 

caráter processual e linear. Roberto Moura a classificou de “Praça do 

Apocalipse”, e lançou suas críticas ao seu idealizador: “o que Darcy Ribeiro 

quis fazer com as escolas de samba não recomenda um antropólogo”. É a 

mesma coisa que visitar uma tribo indígena, e em vez de registrar, tentar 

“melhorar” as suas danças e rituais” (MOURA, 1986, p. 80). Dois anos 

depois, a evolução das escolas na Praça da Apoteose deixou de ser quesito 

obrigatório (MATOS, 2006, p. 54). 

 

Após a evolução na praça ter deixado de ser um quesito obrigatório nos desfiles, 

o local foi ocupado por cadeiras, além dos espaços reservados para o público assistir aos 

desfiles de graça, sugeridos por Niemeyer, terem dado lugar a frisas. 

 

Figura 3 – Desfile da Portela em 1984 quando as escolas ainda eram obrigadas a evoluírem na Praça da 

Apoteose. 

Fonte: O Globo, 2015.  

 

A terceira e última fase da história do sambódromo do Rio de Janeiro, segundo 

Figueiredo (2014), compreende-se a partir da candidatura e eleição da cidade do Rio de 

Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A partir de 2009, ano em que a cidade 

foi eleita, a Prefeitura iniciou uma série de investimentos e obras de reestruturação 

urbana visando à adaptação da cidade para receber os jogos. Nesse sentido a passarela 
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Professor Darcy Ribeiro foi indicada para receber duas modalidades: a chegada da 

Maratona e as disputas de Tiro com Arco. Para que a passarela se adaptasse para melhor 

receber as competições, algumas mudanças foram feitas. A demolição do prédio da 

antiga fábrica da cervejaria Brahma foi uma das mais polêmicas pelo fato da construção 

ter sido tombada pela Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro em 2002. 

 

2.2.1 A fábrica 

Quando Oscar Niemeyer projetou o sambódromo no terreno escolhido para 

abrigar o projeto, levou-se em conta o prédio da fábrica, visto que o projeto original 

sofreu algumas mudanças. O lado direito não recebeu os módulos de arquibancadas que 

seriam simétricas às do lado esquerdo. No lugar foi construído um grande bloco entre a 

pista dos desfiles e o prédio da fábrica, que abrigava vários camarotes ou salas de aula. 

Todas essas adaptações foram feitas em sinal de respeito à importância histórica que o 

complexo industrial possuía na história da cidade. 

Como já foi dito anteriormente o prédio em questão abrigava a primeira fábrica 

de cervejas do Rio de Janeiro e uma das primeiras indústrias da cidade.  Fundada em 

1888, ainda no Período Imperial, fez parte da história e do desenvolvimento da cidade e 

do bairro do Catumbi. O reconhecimento de sua importância histórica fez com que ela 

fosse preservada, levando Oscar Niemeyer e a Prefeitura do Rio de Janeiro a alterarem o 

projeto original do sambódromo em 1983, proposto pelo arquiteto. (FIGUEIREDO, 

2014; DECOURT, 2011). 

Fundada pelo imigrante suíço, o engenheiro Joseph Villiger, pelo brasileiro Paul 

Fritz e pelo empresário e cervejeiro norueguês Ludwig Mack com o nome de 

Manufactura de Cerveja Brahma Villiger & Companhia, a fábrica surgiu buscando 

produzir cervejas com sabores mais sofisticados como na Europa. Localizada na Rua 

Visconde de Sapucahy, atual Marquês de Sapucaí, a fábrica começou a funcionar 

produzindo aproximadamente 12.000 litros por dia e com um total de 32 funcionários. 

(BRASIL, 2012). 

No ano de 1894, a Manufactura Brahma passa pela sua primeira fusão. A marca 

foi adquirida pelo alemão Georg Maschke, dono da cervejaria Georg Maschke & Cia 

que tinha intenção de explorar a produção de cervejas através de novo método de baixa 

fermentação. Em 1889, Joseph Villiger obteve mais uma cervejaria, dessa vez a 
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“Cervejaria Bavária” registrando a marca Franziskaner-Bräu. A partir daí a produção 

foi aprimorada pela nova empresa com investimentos em novos equipamentos e 

maquinários importados passando a patrocinar estabelecimentos comerciais como bares 

e restaurantes e também artistas. Em 1904 nasceu a Companhia Cervejaria Brahma, uma 

fusão entre a já existente a Georg Maschke & Cia. Cervejaria Brahma e a Preiss 

Häussler & Companhia Cervejaria Teutônica. Todas essas integrações contribuíram 

para o aumento da produção, da estrutura das fábricas e depósitos e o fortalecimento da 

marca no mercado. A Brahma se tornou uma das marcas mais tradicionais do país, 

possuindo fama internacional. Esse cenário contribui para diversos investimentos na 

área da cultura fossem realizados pela Brahma e pela Antártica, como por exemplo, o 

fomento a Era do Radio no Brasil durante a década de 30. Além disso, outro momento 

marcante ocorreu no carnaval de 1934 quando a empresa lançou a cerveja engarrafada 

tendo uma marchinha de carnaval encomendada como estratégia de divulgação para 

conseguir mais consumidores. (BRASIL, 2012; CERVICIAFILIA, 2010). 

Fundada em 1885, em São Paulo, a Cervejaria Antártica se firmou como uma 

grande concorrente da marca Brahma. As duas cervejarias possuem histórias 

semelhantes com relação às fusões que foram realizadas. Ambas as empresas 

expandiram seus mercados nacional e internacionalmente até que em 1999 anunciaram 

a criação da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev, resultado da fusão das duas, 

tornando-se uma das maiores empresas de bebidas do mundo. A fábrica foi totalmente 

desativada em 1998 já não sendo a construção original, visto que nos anos 40 o antigo 

galpão foi demolido para dar lugar aos prédios que foram demolidos em 2011. 

(BRASIL, 2012; PINHEIRO, 2011; BASTOS, 2011). 

 

2.2.1.1 O tombamento 

Baseada em toda essa história, com uma importância tão grande no 

desenvolvimento socioeconômico e urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, a 

deputadaAparecida Gama do Partido Socialista Brasileiro (PSB) criou em 2002 o 

Projeto de Lei que autorizava o tombamento do prédio da antiga fábrica. O sambódromo 

em si já havia sido tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 

1994 e a fábrica possuía uma proteção que o instituto chama de “proteção de 

ambiência” devido a sua proximidade com a passarela. A autora do projeto explicou que 

a iniciativa servia para preservar a história da cidade do Rio de Janeiro diante de um 
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acervo tão grande que não é conservado: “A antiga fábrica da Cerveja Brahma é um 

prédio arquitetônico construído na década passada, constituindo-se um marco para o 

nosso estado.” (GAMA, 2002). A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o 

projeto, que passou a depender apenas da autorização do governo do estado. O Poder 

Executivo chegou a vetar o projeto, porém foi derrubado pelos parlamentares por 36 

votos a 3. (ALERJ, 2002; INEPAC, 2015). 

Apesar disso, a mesma assembleia que votou pelo tombamento da edificação da 

fábrica foi responsável pelo seu destombamento em 2009, por meio do projeto de lei 

157/11. A ação ocorreu amparada no Art. 6°, Parágrafo Único, II, do Decreto n° 5.808 

de julho de 1982, que diz que um bem pode ser destombado “por exigência indeclinável 

do desenvolvimento econômico social do Estado” (INEPAC, 1982).  O texto do projeto 

é do deputado André Corrêa que afirmou que a revogação do tombamento é necessária 

para que seja possível desenvolver os projetos de expansão e adequação do 

sambódromo para receber os Jogos Olímpicos, compromissos assumidos pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro para sediar os jogos. (ALERJ, 2009) 

Segundo o deputado André Corrêa (2009): 

 

Ele é fundamental em vários aspectos, entre eles para viabilizar o 

compromisso que a Prefeitura do Rio assumiu dentro dos cadernos de 

obrigações para sediar os Jogos Olímpicos, já que no Sambódromo vai ser 

realizada a modalidade de tiro com arco. Além disso, o espaço vai ganhar 

mais vinte mil lugares sem gasto adicional do poder público, uma vez que a 

ampliação vai ser custeada pela AmBev.  

 

O projeto de lei foi levado ao então governador Sérgio Cabral que sancionou a 

proposta. (ALERJ, 2009) 

Após o destombamento a edificação foi totalmente demolida em junho de 2011 

juntamente com o antigo setor 2. O espaço deu lugar a quatro novos módulos de 

arquibancadas e camarotes além das novas frisas, fazendo com que os dois lados do 

sambódromo ficassem simétricos retomando o projeto original de Oscar Niemeyer de 

1983 e elevando a capacidade total do sambódromo de 60 mil pessoas para 

aproximadamente 77.688 mil espectadores. A obra orçada em 30 milhões de reais foi 

custeada pela Ambev, empresa dona do imóvel. Em troca, a Ambev obteve o direito de 

construir no local um edifício comercial e um estacionamento. O novo sambódromo foi 
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totalmente inaugurado em fevereiro de 2012 a poucos dias do carnaval daquele ano. 

(BOL, 2011; PINHEIRO, 2011; BESSA, 2012) 

Nas figuras 4 e 5estãodestacados o antes e do depois das obras realizadas em 

2011. Na figura 4 estão destacadas as localizações da fábrica e do antigo setor 2. Já a 

figura 5 compara o sambódromo antes e depois das obras, evidenciado oprojeto final de 

como o local ficaria após o ano de 2011 com os quatro novos módulos de 

arquibancadas, além do edifício comercial previsto no projeto. 

 

 

Figura 4 – Localização da antiga fábrica da Brahma e do antigo setor 2. 

Fonte: Notícias R7, 2015 

 

 

 
 

Figura 5 – Comparação do sambódromo antes e depois das obras realizadas em 2011. 

Fonte: Skyscrapercity, 2015. 

 

 



36 
 

 

2.3 COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA 

As arquibancadas do Sambódromo, divididas em seus 13 setores, são capazes de 

receberem aproximadamente 51.684 pessoas. O setor 9 é o único com lugares marcados 

e preferencialmente destinados às agências de viagens que comercializam ingressos para 

grupos de turistas por meio de pacotes. Os setores populares (12 e 13) que se localizam 

no final da passarela, na Praça da Apoteose, possuem ingressos comercializados por 

preços mais acessíveis. Já o setor 1 localizado no início da passarela, na concentração 

dos desfiles, não possui ingressos comercializados. Os ingressos deste setor são doados 

para as Escolas de Samba para que os distribuam em suas comunidades. Os demais 

setores (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11) não possuem nenhuma característica diferenciada ou 

especificidade, seus ingressos são comercializados normalmente para o grande público 

em geral. (LIESA, 2015) 

O local também dispõe de frisas que são compartimentos com cadeiras que 

contêm de quatro a seis lugares divididos em filas. As frisas ficam logo abaixo dos 

setores de arquibancadas bem próximas à pista dos desfiles e possuem uma capacidade 

para acomodarem um total de 11.498 pessoas. Todos os setores possuem frisas, exceto o 

setor 1. O setor de cadeiras individuais se localiza logo atrás das frisas dos setores 12 e 

13 na Praça da Apoteose com capacidade para 2.280. Nesse mesmo local, encontra-se o 

setor destinado aos deficientes físicos. Já os camarotes podem ser divididos em dois 

tipos: os que ficam localizados abaixo dos módulos de arquibancadas do setor 2 ao 10, e 

também os chamados “super camarotes” que ficam localizados entre os setores de 

arquibancadas. Juntos eles são capazes de acomodar aproximadamente 7.056 pessoas. 

Abaixo o mapa do site oficial da Liesa (figura 6) destaca todos os setores do 

sambódromo. (LIESA, 2015) 
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Figura 6 – Mapa oficial do sambódromo 

Fonte: Liesa, 2015. 

 

Durante o ano o sambódromo é utilizado por alguns setores da Riotur, como por 

exemplo, a administração geral e gerência no setor 10, a engenharia no setor 3, a 

manutenção e o almoxarifado no setor 1 e o setor de transportes no setor 11. Além 

disso, as escolas públicas e creches estão localizadas nos setores 12 e 13. No setor 10 

fica montado o estande da Associação de Mulheres empreendedoras do Brasil 

(Amebras), onde são comercializadas pequenas peças de artesanatos com motivos do 

carnaval e o aluguel de fantasias onde os visitantes podem vesti-las por alguns minutos 

para tirarem fotos. Atualmente um prédio está sendo construído no setor 11 para 

concentrar todos os departamentos da Riotur presentes na passarela em um só local. Por 

fim, na Praça da Apoteose, abaixo da escultura em forma de “M” está localizado o 

museu do carnaval. 

 

2.4 O SAMBÓDROMO A TODO VAPOR 

Durante cinco dias ao ano, entre os meses de fevereiro e março, o Sambódromo 

do Rio de Janeiro vira o centro das atenções de toda a cidade. O grande palco de uma 

das maiores festas de expressão cultural popular do Rio de Janeiro se transforma para 

receber pessoas de todo o Brasil e do mundo. O ritmo acelerado detrabalhodos 
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componentes das escolas em seus barracões localizados na Cidade do Samba dá conta 

de cuidar dos últimos detalhes antes dos desfiles, para que nada dê errado durante os 82 

minutos de desfile contados pelos cronômetros da passarela do samba. As ruas no 

entorno da Marquês de Sapucaí, tão movimentadas com o intenso fluxo diário de 

veículos no coração da cidade, começam a ser interditadas para dar lugar a outros tipos 

de carros, as alegorias das escolas de samba. 

As estações de trem e metrô da Central e da Praça Onze, tão utilizadas pela 

população em suas trajetórias até o trabalho e também do trabalho para suas casas, se 

transformam em pequenas extensões do sambódromo com seus passageiros fantasiados 

e já se preparando para desfilar pela sua escola de coração. Enfim, o sambódromo e seus 

arredores sofrem uma mudança muito grande, se distanciando totalmente daquele 

aspecto urbano de uma grande metrópole no dia a dia.  

Os preparativos se iniciam muitos antes da festa começar. Ao menos três meses 

antes dos dias dos desfiles o sambódromo começa a ser preparado para receber o 

público e as Escolas de Samba. Equipamentos para o controle de acesso em cada uma 

das oito entradas e saídas do sambódromo, e também em cada um dos acessos dos 13 

setores e frisas; estrutura para as duas praças de alimentação, além de outros serviços 

que oferecem diversos tipos de refeições espalhados por todo o complexo do 

sambódromo; suporte para todas as estruturas temporárias como alguns camarotes, 

frisas, cadeiras especiais, postos de atendimento aos desfilantes, alguns postos de 

informações turísticas e postos médicos; sistema de sinalização geral para o público; 

salas de imprensa e cabines de rádio para a transmissão; sistema de som; suporte para a 

organização de montagem e desmontagem das Escolas de Samba; além de toda a 

estrutura para a transmissão televisiva são exemplos de tudo o que é necessário para que 

a festa aconteça da melhor forma possível. 

Dados divulgados pela Riotur (2015) informam que no carnaval de 2015, o 

sambódromo recebeu 427 mil pessoas nos cinco dias de desfiles. Nos dois primeiros 

dias a procura geralmente é menor por se tratar dos desfiles das Escolas da Série A, que 

é a segunda divisão das Escolas de Samba do carnaval carioca.Ao todo são 15 

agremiações – seteno primeiro dia e oito no segundo – lutando por um lugar no Grupo 

Especial. Já no domingo e segunda-feira de carnaval o cenário é bem diferente, pois 

todas as arquibancadas, frisas e camarotes ficam lotados para receberem as 12 Escolas 

do Grupo Especial, seis no domingo e seis na segunda-feira. Além desses dois grupos, o 
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carnaval do Rio de Janeiro ainda possui mais quatro grupos (B, C, D e E) que desfilam 

na Rua Intendente Magalhães, em Campinho, zona norte da cidade. Na terça-feira de 

carnaval também acontecem no sambódromo os desfiles das Escolas de Samba Mirins 

do Rio de Janeiro, com 16 agremiações passando pela passarela. 

Para receber, orientar e acomodar todas essas pessoas é necessário muito 

trabalho. Ainda segundo a Riotur (2015), com relação ao acesso, o metrô funciona 24 

horas por dia, durante todos os dias de carnaval e os trens montam um esquema com 

horários especiais para poder atender à demanda do público do sambódromo. Uma 

operação especial com taxis credenciados também é disponibilizada como mais uma 

opção de transporte no entorno da passarela para facilitar a chegada e saída dos 

espectadores. Já a estrutura montada para receber e orientar os milhares de foliões conta 

com disponibilização de três postos de informações turísticas – dois no lado ímpar e um 

no lado par – que receberam 1.890 atendimentos no ano de 2015. Os postos e seus 

atendimentos funcionaram em consonância com 60 agentes de informações espalhados 

por todo o sambódromo que atenderam aproximadamente 20.790 pessoas. Além disso, 

outros 1.560 controladores são disponibilizados para orientação do público de maneira 

geral. Todos esses esquemas e espaços são controlados por meio de uma sala com uma 

estrutura de monitoramento e operações. 

Para garantir a limpeza da festa durante os desfiles, aproximadamente 1.490 

garis são disponibilizados, juntamente com caminhões, lava a jatos, sopradores, 

varredeiras, mini varredeiras e contêineres. Toda essa estrutura é usada para limpar 

tanto a passarela ao final de cada desfile, como as arquibancadas e demais locais do 

complexo do sambódromo.  

Como já mencionado, o carnaval carioca é uma das festas de maior 

reconhecimento e repercussão internacional do Rio de Janeiro. A cobertura de imprensa 

que a festa recebe pode justificar essa informação. A TV Globo é a emissora que detém 

os direitos exclusivos de transmissão, tanto dos desfiles da Série A para o Rio de 

Janeiro, quanto do Grupo Especial para todo o Brasil e mais 118 países por meio do 

canal por assinatura Globo Internacional. A Empresa de Turismo do Município do Rio 

de Janeiro S.A (Riotur) realiza o credenciamento de toda a imprensa que faz a cobertura 

do carnaval no sambódromo. 

De acordo com a Riotur, no âmbito nacional, em 2015, foram credenciados um 

total de 228 veículos de imprensa e 1288 profissionais de 14 estados diferentes. Foram 
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ainda credenciados 40 jornais, 43 rádios, 9 agências, 15 TVs, 39 revistas, 73 sites e 

nove outros veículos.Em relação à imprensa mundial, no ano de 2015 foram 

credenciados 142 veículos, sendo: 27 jornais, 32 revistas, 23 agências de notícias, 45 

TVs,6rádios e 8 sites, juntamente com 362 profissionais de 29 países. Estados Unidos, 

França e Japão foram os países que enviaram maior número de veículos de 

comunicação para a cobertura dos desfiles. Esses cenários garantem uma divulgação de 

grande alcance nacional e internacionalmente. Todos esses veículos de imprensa são 

capazes de gerar uma mídia espontâneaque pode ser considerada como um dos fatores 

de grande influência na escolha da cidade do Rio de Janeiro por parte dos turistas tanto 

nacionais quanto internacionais. 

Tão importante quanto receber uma quantidade cada vez maior de turistas na 

cidade durante o carnaval, é avaliar a percepção e o nível de satisfação dessas pessoas 

em relação à festa e à cidade de uma forma geral. As pesquisas possuem um papel 

fundamental nesse sentido, pois através delas pode-se identificar pontos fracos e pontos 

fortes que sirvam de base para que possam ser desenvolvidos projetos e políticas que 

venham a melhorar cada vez mais a experiência dos turistas. Nos últimos anos, a Riotur 

realizou pesquisas de perfil dos visitantes que vão assistir aos desfiles de carnaval em 

parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) do Rio de Janeiro. 

A pesquisa de 2015 foi realizada nos dias 14 (Grupo Série A), 15 e 16 (Grupo Especial) 

de fevereiro com um total de 527 entrevistas aplicadas. 

O total de entrevistados foi composto de 15% de turistas estrangeiros, 25% de 

turistas domésticos e 60% de residentes da região metropolitana do Rio de Janeiro. Os 

turistas domésticos foram provenientes de 20 estados diferentes, com destaque para São 

Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Já os turistas 

estrangeiros foram originários de 25 países com destaque para Estados Unidos, Reino 

Unido, Argentina, Alemanha e Austrália com mostra a figura 7.  
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Figura 7: Procedência dos turistas do sambódromo no carnaval de 2015. 

Fonte: Riotur, 2015. 

 

Ao avaliarem a visita (figura 8), 36% dos turistas domésticos disseram que a 

festa superou as expectativas, enquanto 61% afirmaram que as expectativas foram 

correspondidas e 3%opinaram que não tiveram suas expectativas atendidas. Com 

relação aos turistas estrangeiros a maioria teve as suas expectativas superadas, com um 

total de 64% dos respondentes. As expectativas de 34% dos turistas estrangeiros foram 

correspondidas e, assim como os turistas domésticos, as expectativas de apenas 3% dos 

entrevistados estrangeiros não foram atingidas. 
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Figura 8: Avaliação dos turistas com relação à visita. 

Fonte: Riotur, 2015. 

 

Os respondentes – incluindo os residentes do Rio de Janeiro e região 

metropolitana – também deram notas de 0 a 10 para alguns serviços prestados no 

sambódromo. Os itens que obtiveram as maiores médias foram: sonorização (média 

8,33), sinalização interna (média 8,31) e o acesso ao setor (média 8,18). Os itens com 

avaliações de menor média estão relacionados aos banheiros. São eles: limpeza dos 

banheiros (média 7,19) e a quantidade de banheiros (média 7,48). O conforto das 

acomodações e a limpeza do setor também foram bem avaliados com médias a cima de 

8,0 como mostra a figura 9. Após a análise desses dados pode-se perceber que, em todos 

os quesitos, os residentes da região metropolitana do Rio de Janeiro e os turistas 

domésticos avaliaram os serviços do sambódromo de uma forma pior do que os turistas 

estrangeiros. 
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Figura 9 – Avaliação dos serviços do sambódromo. 

Fonte: Riotur, 2015. 

 

 

Também foram avaliadas as opções de alimentação que são oferecidas no local. 

As médias desse serviço, em geral, foram um pouco mais baixas do que as dos serviços 

citados na figura 9. Os preços e a variedade recebem destaque por apresentarem as 

médias mais baixas, 6,23 e 6,37 respectivamente. O item com maior média foi o 

atendimento com 7.93, seguido da qualidade que obteve média de 7,39, com mostra o 

gráfico da figura 10. 
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Figura 10 – Avaliação das opções de alimentação do sambódromo. 

Fonte: Riotur, 2015. 

 

Apesar de algumas médias mais baixas do que outras, 98% dos turistas 

domésticos entrevistados recomendariam algum amigo conhecer o carnaval da cidade 

do Rio de Janeiro. Com relação aos turistas internacionais, esse índice subiu para 99%. 

Ao analisar a evolução nesses números nos últimos sete anos (2008 a 2015) 

nota-se que as parcelas de turistas estrangeiros, turistas nacionais e residentes da cidade 

do Rio de Janeiro e região metropolitana obtiveram pequenas variações. A participação 

de turistas estrangeiros variou entre 11% (2012) e 16,8% (2008); já a dos turistas 

nacionais ficou entre 15,9% (2009) e 25% (2015); por fim, os residentes do Rio de 

Janeiro e região metropolitana variaram de 60,8% (2008) a 70,7% (2009). 

Quanto às notas atribuídas pelo público para os serviços prestados no 

sambódromo, em geral nesses últimos sete anos as opiniões não sofreram alterações 

significativas. Alguns itens como conforto, quantidade de banheiros e limpeza nos 

setores podem ser destacados por terem um aumento de meio ponto ou mais em suas 

avaliações. Os itens relacionados à alimentação continuaram com a menor média geral, 

sem grandes alterações como mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Notas atribuídas aos serviços de alimentação em 2008 e 2015 

Itens Notas 

2008 2015 

Acesso 8 8,18 

Conforto 7,5 8,04 

Sinalização 8,1 8,31 

Quantidade de banheiros 6,9 7,48 

Limpeza dos banheiros 8,7 8,3 

Limpeza do setor 7,4 7,19 

Alimentação 

Qualidade 7,2 7,39 

Preços 5,7 6,23 

Variedade 5,8 6,37 

Atendimento 8 7,93 
Fonte: Riotur, 2015 

 

Levando-se em consideração as pesquisas realizadas entre 2008 e 2015, o 

percentual de entrevistados que recomendariam o carnaval da cidade do Rio de Janeiro 

para outras pessoas variou de 95% (2012) a 99% (2008). O percentual de expectativas 

atingidas ou superadas por parte do público foi de 97,5% nos últimos sete anos. Cabe 

destacar que em 2012, 83% dos entrevistados afirmaram ter aprovado as obras que 

foram feitas para a adequação do sambódromo para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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3 PESQUISAS DE OPINIÃO: ENTREVISTAS PRELIMINARES E ANÁLISE 

DOS COMENTÁRIOS DOS USUÁRIOS DO SITE TRIP ADVISOR COM 

RELAÇÃO AO SAMBÓDROMO DO RIO DE JANEIRO 

 

Para atingir o objetivo de analisar a avaliação dos turistas da visita ao 

sambódromo do Rio de Janeiro fora da época de carnaval, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa. Esse tipo de pesquisa tem como uma de suas características principais “uma 

postura interpretativa em relação ao mundo.” (GIBBS, 2009, p.16), ou seja, seu foco é 

uma análise mais aprofundada e subjetiva dos dados que são pesquisados. Ainda 

segundo Gibbs (2009), a pesquisa qualitativa utiliza o texto como material experimental 

ao invés dos números como nas pesquisas quantitativas. Por fim, seu interesse está nas 

percepções e perspectivas dos seus pesquisados e do seu entendimento em relação ao 

tema de estudo.  

Por esse motivo, esse tipo de pesquisa foi escolhido, visto que a intenção era de, 

não somente saber quantos turistas gostaram ou não da visita, mas também saber sua 

avaliação mais detalhada sobre a experiência vivida, apurando suas percepções e 

sugestões sobre a visita e o local. 

 

3.1 ESTUDO 1 

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira, chamada de “Estudo 1” 

serviu com uma prévia e uma base para a segunda etapa da pesquisa. Por ser um estudo 

preliminar, escolheu-se um total de cinco entrevistas para serem realizadas com turistas 

nacionais e estrangeiros que visitaram o sambódromo fora da época de carnaval. 

Elaborou-se um roteiro composto somente de perguntas abertas, fazendo com que os 

entrevistados se sentissem mais confortáveis ao responderem. Além de perguntas 

básicas para conhecer o perfil dessas pessoas como idade, nacionalidade e profissão, 

foram feitas perguntas que permitissemaos turistas avaliar sua experiência durante a 

visitação ao sambódromo citando pontos fracos e fortes, algum tipo de aprendizagem, 

além de darem sugestões para uma melhoria do serviço. As entrevistas foram realizadas 

via e-mail. 
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Com relação ao modo como as pessoas chegaram ao sambódromo, dois dos 

entrevistados fizeram a visita que estava incluída em um roteiro de agências de turismo, 

duas foram por conta própria e uma pessoa, que é guia de turismo, estava visitando o 

sambódromo pela primeira vez para dar uma entrevista para uma emissora de TV 

japonesa. 

As expectativas dos entrevistados não foram atingidas gerando um 

desapontamento. De acordo com a pesquisa grande parte dessa frustração se deu porque 

a visita carece de uma infraestrutura geral para recebê-los, assim como elementos e 

informações sobre o carnaval. Abaixo, as respostas dos turistas quando perguntados 

sobre suas expectativas antes da visita e se elas foram atingidas. 

 

“Sinceramente, esperava mais do local, achei um tanto quanto "vago" e tudo 

q [sic] vimos é pago. A parte mais legal, que são das fantasias, são caríssimas 

só para a gente tirar uma foto.” (Estudante universitária, 23 anos.  Natal – 

RN). 

 

“Esperava um pouco mais, um local pelo menos limpo. Não foram atingidas 

[as expectativas]. O local estava muito sujo, fedido, mal frequentado, 

banheiros estavam fechados. O lado positivo era que tinha uma lojinha de 

souvenirs, o que para nós, do turismo, é importante para a economia de 

experiência. As pessoas podiam vestir uma fantasia e tirar fotos. Mas 

infelizmente não podiam entrar na pista.” (Estudante universitário, 23 anos. 

Curitiba – PR). 

 

“Quando eu via o carnaval pela televisão no sambódromo, achava que isso 

era gigante. Quando vi pessoalmente, fiquei chocada, é pequeno. Achei que 

fosse ver algo do carnaval e o samba, mas está tudo vazio. Também não há 

espaços verdes nem flores. Também não há espaços de esplanadas como 

temos em Portugal, bares com esplanadas.” (Empresária, 46 anos. Lisboa – 

Portugal). 

 

“Não foram atingidas [as expectativas]. Eu imaginei poder subir nas 

arquibancadas e passear por todo o local do desfile, mas não dá.” (Guia de 

turismo e jornalista, 36 anos. Rio de Janeiro - RJ). 

 

“Eu achei que fosse encontrar no local, um pouco da historia do carnaval e 

das escolas de samba. Um pouco não, totalmente.” (Funcionária pública, 29 

anos. Belo Horizonte - MG). 

 

De acordo com os comentários acima nota-se, que além da falta de estrutura, o 

fato de não poder visitar todos os espaços do sambódromo foi destacado por dois 

entrevistados, mostrando o desejo de um maior aproveitamento e conhecimento no 
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local. A loja de souvenir com fantasias onde as pessoas podem alugar por alguns 

minutos para tirarem fotos, também recebeu destaque, visto que é o contato mais 

próximo dos turistas com o carnaval durante a visita. Nenhum dos entrevistados avaliou 

a visita positivamente, sempre com críticas negativas com relação à infraestrutura do 

local e os serviços oferecidos para o público. Além disso, todos alegaram não ter 

aprendido nada durante a experiência de visitar o sambódromo.  

Por fim, quando perguntados sobre quais sugestões dariam para melhorar a 

visita, questões como presença de maiores informações sobre a história do carnaval, 

elementos das escolas de samba e do carnaval em geral foram citadas por todos os 

entrevistados. Além disso, infraestruturas básicas de atendimento como sinalização, 

banheiros e serviços de alimentação também foram citados. Abaixo estão os 

comentários com as ideias sugeridas pelos cinco entrevistados. 

 

“Gostaria de ver mais coisas relacionadas às escolas de samba e a parte 

histórica do lugar.” (Estudante universitária, 23 anos. Natal – RN).  

 

“Acho que poderia ser bem cuidado, afinal, é um patrimônio da cidade. 

Precisaria ser limpo, estruturado para receber o turista, caso essa seja a 

intenção. O local não possuía placas e nenhum outro meio de interpretação, o 

que dificulta a apreciação do local. Poderia existir um mini museu, com fotos 

e vídeos desde os primeiros carnavais, e a cada ano sendo atualizado.” 

(Estudante universitário, 23 anos. Curitiba – PR). 

 

“Talvez mais flores, lugares verdes, bares e algo do carnaval, pois se é o 

lugar onde acontece o carnaval, deve ter algo do carnaval para ser mostrado 

aos turistas.” (Empresária, 46 anos. Lisboa – Portugal). 

 

“Acho que poderia ter pessoas (guias) falando a respeito. Poderia ter placas 

informativas como quantidade de pessoas, quantos desfiles, algumas 

curiosidades, poderia ter 1 local para comprar bebidas, melhor infraestrutura 

nos banheiros (mesmo que fossem pagos, sei la[sic] 1 real, 2 reais mas para 

seja possível ir ao banheiro confortavelmente (limpo) ou trocar de roupa la 

dentro. Fui num dia de muito sol e estava muito quente. Além de segurança 

para atravessar de 1 lado para outro para melhorar a foto com o final da 

apoteose.” (Guia de turismo e jornalista, 36 anos. Rio de Janeiro – RJ). 

 

“Gostaria de ver alguma exposição com fotos e a historia do carnaval e das 

escolas de samba. Algo que mostrasse a "evolução" do carnaval. Eu sugeriria 

também, algum monitor ou guia que contasse um pouco dessa historia 

também.” (Funcionária pública, 29 anos. Belo Horizonte – MG). 

 

Algo que deve ser destacado é que, apesar dos entrevistados terem sentido falta 

de um museu no local e algo mais sobre a história do sambódromo, das escolas de 
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samba e do carnaval de uma forma geral, de fato existe um museu sobre o carnaval 

abaixo do arco na Praça da Apoteose que foi uma das exigências de Oscar Niemeyer 

para que seu projeto pudesse ser implantado. Dessa forma percebe-se que o local não é 

totalmente explorado pelas agências e pelos turistas principalmente por falta de 

informação e sinalização. 

 

3.2 ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS DOS USUÁRIOS DO SITE TRIPADVISOR 

A segunda parte da pesquisa foi realizada por meio de uma análise dos 

comentários postados no site TripAdvisor por seus membros, em relação ao 

sambódromo do Rio de Janeiro como um atrativo turístico da cidade. O site em questão 

funciona como um tipo de rede social na qual os seus participantes avaliam diversos 

tipos de serviços prestados e experiências vividas durante suas viagens, como por 

exemplo, em hotéis, restaurantes, pontos turísticos entre outras opções. Cada 

estabelecimento possui um tipo de perfil em que cada membro pode avaliar seu serviço 

dando uma nota de 1 a 5, onde 1 é a avaliação mais negativa e 5 é a avaliação mais 

positiva, além de deixarem um comentário expondo um pouco mais sobre sua 

experiência. Essas avaliações servem como dicas para pessoas que estão prestes a viajar 

e buscam no site as opções de serviços mais bem avaliados. 

Inicialmente, foi feita uma seleção nos 540 comentários sobre o sambódromo da 

Marquês de Sapucaí existentes no site, para que somente os comentários de pessoas que 

o visitaram fora da época de carnaval fossem considerados. Do total das resenhas 

citadas a cima, 199 se enquadraram no pré-requisito em questão. Após a tabulação e 

análise do conteúdo dessescomentários foi utilizado um sistema de codificação para 

classificá-los de acordo com as características de seus conteúdos. A coleta dos 

comentários foi realizada entre os dias 8 e 10 de maio de 2015. 

A codificação é uma ferramenta utilizada para se definir sobre do que se tratam 

as informações analisadas. Segundo Gibbs (2009), a codificação “Envolve a 

identificação e o registro de uma ou mais passagens de texto ou outros itens dos dados, 

como partes do quadro geral que, em algum sentido, exemplificam a mesma ideia 

teórica descritiva.” (GIBBS, 2009, p. 60), ou seja, os textos geralmente são detectados e 

associados a um nome ou código. Dessa forma, todas as passagens que exprimirem as 

mesmas ideias ou pensamentos serão nomeadas com o mesmo código. Ainda de acordo 
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com Gibbs, esse método permite criar uma categorização de todo o texto para se saber 

quais as suas principais ideias e temáticas.     

Para a realização dessa etapa da pesquisa, após a análise dos 199 comentários 

selecionados, foram estabelecidosquatro códigos que representaram os principais temas 

e opiniões presentes nos textos com relação à visita ao sambódromo. São eles:  

 Não viu nada de muito interessante 

 Não atingiu as expectativas / Decepção 

 Imaginou como seria no carnaval 

 Destacou a loja de souvenir e fantasias 

Outros dois códigos foram criados posteriormente tendo como base os 

comentários dos turistas entrevistados no “Estudo 1”, citado anteriormente. Devido ao 

fato de os entrevistados terem citado a vontade de aprenderem mais sobre a história do 

local e do próprio carnaval durante a visita, foi criado o código “Aprendeu algo” para 

apontar se, realmente, o público tem a sua disposição, esse tipo de informação. Por 

último, criou-se o código “Sentimentos e emoções”, a fim de saber se o atrativo é capaz 

de evocar algum tipo de sentimento aos turistas que o visitam, tendo em vista que os 

próprios desfiles que acontecem no local provocam muitas emoções tanto para quem os 

assiste pessoalmente quanto pela televisão. 

 

3.2.1 Os resultados da codificação 

Os países com maior números de emissores de visitantes analisados são 

Argentina – nosso maior emissor de turistas – e Chile com 25 e 8 respondentes 

respectivamente, seguidos dos EUA, nosso segundo maior emissor de turistas com 6 

respondentes. Porém, a Itália também se destacou com uma grande representatividade. 

Uruguai e Venezuela também aparecem no mapa das nacionalidades dos turistas. Já os 

Brasileiros que mais visitaram o sambódromo do Rio de Janeiro são provenientes dos 

estados de São Paulo e do próprio Rio de Janeiro, com 18 e 11 respondentes 

respectivamente. Em seguida, outros três estados aparecem destacados da figura. São 

eles: Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 11 respondentes cada e Minas Gerais com 

10. Paraná, Ceará e Pernambuco também aparecem em destaque. A figura 11 foi gerada 

por uma ferramenta chamada Word Cloud. Essa ferramenta consiste em um site 

(www.wordle.net) o qual fornece figuras contendo as palavras mais repetidas de um 

http://www.wordle.net/
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texto previamente selecionado.Após o usuário copiar um texto e cola-lo na caixa de 

texto fornecida pelo site, automaticamente é criada uma imagem contendo as palavras 

citadas com mais frequência no texto fornecido. Na figura, o tamanho das palavras em 

questão representa a quantidade de suas repetições nesse texto, ou seja, quanto maior o 

tamanho das palavras, maior a sua quantidade de repetições no texto enviado. Nesse 

caso, foram selecionadas as nacionalidades dos membros no site TripAdvisor presentes 

em seus perfis.  

 

Figura 11 – Origem dos turistas analisados. 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Essa ferramenta também foi utilizada para investigar quais foram as palavras 

mais citadas nos títulos dos comentários dos usuários do site que, na verdade, acabam 

servindo como uma prévia do conteúdo do comentário. Nesse caso, para se obter uma 

imagem com informações mais claras, optou-se por retirar as preposições e artigos dos 

textos. 

Como já se esperava as palavras que aparecem com mais frequência nos títulos 

são “Sambódromo” e “Carnaval”, visto que a avaliação em questão é do equipamento 

sambódromo que está relacionado ao carnaval da cidade. Dentre as outras palavras que 

aparecem em destaque, está a expressão “nada”, a qual pode ser atribuída um caráter 

negativo no sentido de que os turistas chegaram ao local e não encontraram nada ou não 
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tiveram nada a declarar. Aidentificação do código “Não viu nada de muito interessante” 

durante as análises dos comentários pode justificar essa teoria. As palavras “não”, 

“vale” e “pena” são as que também aparecem mais destacadas. Apesar disso, as palavras 

“interessante”, “divertido” e “espetacular” também podem ser notadas, mostrando que 

uma parcela dos visitantes aprovou a experiência. Por fim, com uma representatividade 

menor que as anteriores, a palavra “decepcionante” também aparece na figura 12. 

 

Figura 12 – Palavras mais citadas nos títulos dos comentários. 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro são um espetáculo que causa 

muita comoção aos seus expectadores. Como foram mostradas anteriormente, as 

pesquisas da Riotur apontam um índice de 97,5% de expectativas atingidas ou 

superadas por parte do público nos desfiles de 2015. A grandiosidade da festa, o público 

nas arquibancadas lotadas reagindo a cada escola que passa pela avenida, os 

componentes das escolas cantando os sambas de enredo embalados pelos ritmistas que 

compõem as baterias, a parte mais ovacionada dos desfiles, emociona a todos.  

Imaginar o trabalho de milhares de pessoas ao longo do ano para que tudo dê 

certo na hora da apresentação faz as pessoas vibrarem e torcerem ainda mais. A música, 

cores, luzes e a fantasia, tudo com muitos efeitos especiais ocasionam um grande 

impacto em quem assiste ao show. Dessa forma, o carnaval das escolas de samba é 
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capaz de causar emoções, sentimentos e sensações, principalmente para quem o assiste 

pessoalmente. 

Para as pessoas que visitam o sambódromo do Rio de Janeiroe só viram os 

desfiles pela televisão, é comum criarem um imaginário daquele local baseadas na 

experiência que tiveram assistindo às transmissões. Todas as imagens do sambódromo 

que são veiculadas no Brasil e no mundo, são dos quatro dias de desfiles. Dessa forma, 

aos que visitam o complexo da Marquês de Sapucaí durante o ano, é comum criarem 

expectativas fundamentadas na grande festa que estão acostumadas a ver. Essas 

expectativas giram em torno da vontade de participar ou ver de perto algo que 

represente a festa que é conhecida como uma das maiores expressões culturais do país. 

Porém, o resultado da pesquisa mostra que, na maioria das vezes, o atrativo não 

é capaz de oferecer uma experiência diferenciada para os turistas. Um total de 101 

pessoas achou a visita desinteressante, alegando que não havia muita coisa para ser feita 

no local. Segundo as análises, o fato de o local estar vazio e oferecer quase que nenhum 

tipo de serviço para os turistas, contribui para uma avaliação ruim do atrativo. Os 

visitantes sentem a necessidade de um contato maior com o local, visto que a visita é 

meramente contemplativa. Dessa forma, 53 comentários expuseram mais diretamente 

um sentimento de decepção ou de expectativas não atingidas. 

A seguir, a íntegra de alguns comentários selecionados que expressam as ideias 

citadas acima e justificam a criação dos códigos analisados. 

  

“Visitei o sambódromo fora da época do Carnaval e o que pude ver foi umas 

bancadas e outros edifícios anexos, não podendo absorver a energia vibrante 

do local que existe na altura do Carnaval. por isso, fiquei um pouco 

desiludido. Visite, se puder, quando for Carnaval.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Não entendo como um lugar como o sambódromo do rio é tão mal utilizado. 

O mundo todo já viu imagens do carnaval do Rio mas quando chega no local 

não encontra nada” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Conhecer o sambódromo fora da epoca[sic] do carnaval foi sem graça....pois 

o lugar fica fechado e nao tem o que ver ou fazer, quem sabe mais proximo 

do carnaval seja mais interessante. Se vc tiver pouco tempo aconselho nao 

visitar.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Claro que o sambódromo, fora da época do Carnaval, não seria 

movimentado, no entanto, imaginei que no local deveria ter um museu com 
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algumas fantasias antigas, contando a história do local... mas que nada.. ao 

chegar, havia uma sala com algumas fantasias e um vídeo em inglês ...da 

mesma forma que a atendente estava no balcão ela continuou ...ela apenas se 

levantou quando fomos para o lado da loja, onde aliás os preços dos suvenir 

eram um absurdo... me decepcionei... o local deveria ser mais bem 

aproveitado fora de época, uma vez que o mesmo é símbolo de uma das 

maiores festas do nosso país e o Rio de Janeiro recebe turistas o ano inteiro.” 

(TRIP ADVISOR, 2015) 

 

Devido às frustrações dos turistas quanto à falta de elementos capazes de 

apresentar o carnaval e entreter o público que visita o sambódromo, fica a cargo dos 

próprios turistas imaginarem o carnaval dos desfiles na Marquês de Sapucaí. Ao todo 58 

pessoas disseram que imaginaram como seria o carnaval no sambódromo e que deveria 

ser muito melhor. Além disso, apenas 23 comentários destacaram alguma emoção 

sentida provocada pelo lugar e pela visita, um número muito baixo para um lugar que 

representa alegria e expressa tantas emoções a todos. Abaixo, alguns comentários 

expressaram os pensamentos descritos anteriormente. 

 

Ver o sambódromo ao vivo não é,nem de perto,ao que vemos na tve 

[sic].Parece que na tve é tudo tão demorado e inacabável que a pista parece 

ter uns 30Km.Porém,na verdade,são somente 800m.Dá uma emoção bem 

grande ver aquilo tudo e imaginar sua vivacidade no carnaval.Para quem 

curte uma foto personalizada,paga-se um valor irrisório para vestir uma 

fantasia e tirar foto. (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Mesmo não sendo Carnaval, estava próximo, a energia é vibrante, a gente 

dança e canta mesmo sem a escola de samba estar tocando!” (TRIP 

ADVISOR, 2015) 

“Lugar que lembra felicidade... alegria... confraternização. Demais,praça da 

apoteose, linda com aquela bela obra de arte. Indico e vc[sic] pode se vestir 

com as fantasias e registrar fotos inesquecíveis.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Me senti a maior passista, rsrsrsrsrs [sic], mais adorei a lojinha com as 

lembranças, mais pena que no dia que eu fui não tinha nada, só achei que era 

maior pois na televisão temos esta impressão. Mais é lindo” (TRIP 

ADVISOR, 2015) 
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Confirmando a ideia de que um contato maior com o carnaval é fundamental 

para uma melhor experiência por parte dos turistas, grande parte dos comentários do site 

destaca o estande da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras) 

onde são vendidos pequenos souvenirs e algumas fantasias de carnavais anteriores são 

alugadas por alguns minutos para que os turistas possam vestir e tirar algumas fotos. Em 

toda a visita esse é o único momento em que o público tem um contato direto com o 

carnaval. Ao todo 75 pessoas destacaram o estande, mesmo que alguns desses tenham 

criticado a estrutura e o serviço oferecidos na pequena loja, como mostram os 

comentários a seguir. 

 

“Não oferece nada de mais fora de época, apenas algumas lojinhas que 

vendem alguns souveniers. Se tiver pouco tempo no Rio, aproveite para 

conhecer outros atrativos.” (TRIP´ADVISOR, 2015) 

“Fora da epoca de carnaval, nao eh mto[sic] atrativo..aunica coisa que tem 

lah eh uma loja que dah pra alugar uma fantasia para tirar foto na 

marques..Achei bem pequeno o sambodromo.. da TV parece q eh mto 

comprida mas na verdade eh bem curta” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Apesar de ser uma obra de Niemeyer não tem nada de especial. Só vale a 

pena visitar se for na época do carnaval. Além disso a região é perigosa. Mas 

para quem faz questão, existem pessoas que ficam lá alugando fantasias de 

carnaval para os turistas tirarem fotos.” (TRIP ADVISOR) 

“Local visitado por turistas brasileiros e estrangeiros, com banheiros em má 

conservação. O guia na van falou sobre tirar fotos com fantasias, foi 

decepcionante chegar na loja e ver as fantasias e o artesanato. O povo carioca 

que apresenta um carnaval conhecido mundialmente poderia confeccionar e 

apresentar um artesanato melhor para os turistas.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

 

A aprendizagem durante uma visita, ao invés de somente uma experiência 

contemplativa, pode ser um grande diferencial de um atrativo turístico. Muitos turistas 

esperam conhecer um pouco mais da história e curiosidades do local que estão 

visitando. Por meio da análise dos comentários a respeito da visita de turistas ao 

sambódromo do Rio de Janeiro, notou-se que muitos deles gostariam de aprender algo 

mais sobre o carnaval e o próprio sambódromo. Alguns, inclusive, deram algumas 

sugestões como um museu mais estruturado e que pudesse oferecer um acervo mais 

completo e interessante para o público. Apenas 8 pessoas citaram o museu do carnaval 
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situado na Praça da Apoteose. Outros 9 comentários citaram algumas informações mais 

técnicas sobro o local como tamanho, capacidade, a arquitetura de Oscar Niemeyer, as 

escolas que funcionam ali e alguns eventos que acontecem durante o ano, como shows e 

eventos esportivos. 

 

“O sambódromo é bem legal, nunca tive a oportunidade de assistir ao 

carnaval mas fiz uma visita bem legal, mas o museu do samba é bem 

fraquinho.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“O ideal mesmo é ir no carnaval para assistir aos desfiles, mas vale à pena 

conhecer em qualquer época. Fui mais pela curiosidade de saber como as 

coisas funcionam por lá. Há o museu do samba que pode ser visitado e 

disponibilizam fantasias (alugadas) para fotografias.” (TRIP ADVISOR, 

2015) 

“Uma avenida com arquibancadas e camarotes. Vale pelos símbolos 

projetados por Oscar Niemeyer. Possui uma lojinha que aluga fantasias para 

o turista ser fotografado como se um folião fosse. Durante o ano é usado para 

shows de músicas, cultos evangélicos, exibição de motociclismo, operas e 

outros eventos. O nome oficial é Passarela Professor Darcy Ribeiro. 

Passagem rápida só para dizer que foi.” (TRIP ADVISOR, 2015) 

“Fui lá de passagem só pra conhecer mesmo onde rola os desfiles. O guia era 

tão bom que até fez o lugar vazio parecer interessante...hahaha [sic] ! Falou 

dos preços, dos lugares, onde fica o recuo da bateria, enfim, visualizei um dia 

de desfile e passei vontade, mas já vi que não é pro meu bico($$$)! :p” (TRIP 

ADVISOR, 2015) 

 

O gráfico da figura 13 mostra os resultados compilados da pesquisa de 

codificação com os números absolutos de comentários relacionados a cada código e 

também as porcentagens. 
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Figura 13 – Resultado da codificação dos comentários do TripAdvisor. 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Por fim, os usuários do site também podem avaliar o atrativo atribuindo notas 

que variam em uma escala de 1 a 5, onde quanto mais alta a nota, mais bem avaliada é a 

visita. A média das notas atribuídas pelos 199 respondentes com relação à visita ao 

sambódromo da Marquês de Sapucaí foi de 3,45. Essa nota mostra que a avaliação pode 

ser considerada mediana. 

Após as análises acima, pode-se perceber que, de uma forma geral, a Passarela 

Professor Darcy Ribeiro como um atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro, não 

oferece uma experiência satisfatória ao seu público que a visita fora da época de 

carnaval. Um público que, ao visitá-lo durante todo ano, não tem suas expectativas 

atingidas devido à inexistência de uma visita estruturada e com artifícios que 

entretenham a todos, de forma que o público possa conhecer o carnaval do Rio de 

Janeiro aprendendo algo sobre sua história e tendo um contato maior com o espírito da 

festa. Por fim, um total de 46 pessoas avaliaram a visita positivamente, representando 

um índice de 25% do total de pesquisados. 
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3.3 NOVAS TENDÊNCIAS: ALTERNATIVAS PARA MELHORAR A 

EXPERIÊNCIA NO SAMBÓDROMO DO RIO DE JANEIRO 

De acordo com o site do Ministério do Turismo os turistas, atualmente, estão se 

tornando cada vez mais exigentes em suas viagens. A necessidade de novas vivências e 

um contato maior com a cultura local são alguns dos pré - requisitos fundamentais 

planejamento das viagens dos turistas de hoje em dia. Segundo o site: 

 

É necessário entender, que o turista hoje tem expectativas que vão além da 

contemplação passiva dos atrativos. Esse novo perfil de turista, ativo e 

criativo, quer realizar um desejo além de se sentir um ator importante na 

construção do destino visitado. Este turista, que está cada vez mais autônomo 

e bem-informado, busca envolver os parentes e amigos nesse processo, 

fazendo com que a viagem não seja comente lazer, mas também uma atitude 

militante de partilhar o ambiente, a comunidade visitada e a cultura local, 

vivendo experiências inesquecíveis e obtendo o poder de convencer os 

próximos a tomarem essa atitude; viajar com inteligência. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2015) 

 

Visando essa nova tendência o Ministérioem parceria com o SEBRAE criaram 

um projeto dentro do Programa de Regionalização do Turismo, que apresenta o conceito 

de Economia da Experiênciae que possui a gestão do Instituto Marca Brasil e 

SEBRAES UF’s. Essa iniciativa tem como objetivo estruturar e aplicar esse conceito 

em empreendimentos de micro e pequeno porte, visando a inovação de seus atrativos 

tendo como base a emoção e o conhecimento que a experiência de uma visita e um 

contato com a acultura local podem provocar a um turista. Como o objetivo é atender 

principalmente pequenos empreendedores locais, o conceito do projeto piloto foi 

implantado pela primeira vez no Brasil em maio de 2006 na Região Uva de Vinha 

localizada na região da Serra Gaúcha no estado do Rio Grande do Sul. 

O site do Ministério do Turismo destaca o novo perfil do turista, e o fato de que 

suas expectativas, hoje em dia, vão além de simples contemplação passiva. O visitante 

busca não só conhecer a cultura local, mas também participar e se sentir inserido na 

comunidade como um ator importante para a construção do destino, tendo a 

oportunidade de vivenciar experiências diferenciadas.  Além disso, as empresas que se 

preocupam não somente em servir seus clientes, mas também com a forma como o seu 

produto pode ser oferecido de uma forma mais amigável e afetuosa superando suas 

expectativas, acabam por notar a diferença que a adoção dessa prática pode fazer. Um 

dos resultados pode ser a fidelização por parte do público assim como a sua 
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disseminação para conhecidos como familiares e amigos. A personalização dos serviços 

e produtos também é considerada pelo projeto como uma grande tendência de mercado, 

visto que o consumo no turismo se encontra cada vez mais fragmentado, pressionando 

as empresas a investirem cada vez mais em produtos diversificados para então se 

tornarem verdadeiros contadores de histórias e vendedores de experiências. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015). 

Com o sucesso do projeto piloto na região da Serra Gaúcha, a proposta foi 

levada para mais quatro destinos em 2008. São eles: Costa do Descobrimento (BA), 

Belém (PA), Serra Carioca (RJ) e Bonito (MS). Como parte da implantação do projeto 

“Economia da Experiência” foi criada a marca “Tour da Experiência” a qual os 

empreendedores podem associar-se para implementarem os conceitos e a metodologia 

do “Economia da Experiência” baseados na exploração da cultura, história e tradição 

por meio da vivência. Após o pedido de adesão feito pela empresa, ela é avaliada por 

um comitê gestor, composto por empresários que participam do projeto. Esse comitê 

recomenda ou não a participação da empresa no grupo para que o projeto possa ser 

implementado. 

As empresas precisam ter algumas características específicas para fazerem parte 

do projeto, são as chamadas “características desejáveis”. São elas: saber/ter o 

comprometimento de trabalhar em rede; estar atento às necessidades de inovar para 

acompanhar as expectativas dos turistas; disseminar informações sobre o conceito à sua 

força de trabalho, pois todos fazem parte da experiência do cliente; ter iniciativa; ter 

flexibilidade, automotivação e autoconfiança; adotar o conceito como filosofia de vida 

do negócio.  Além disso, o site do projeto deixa claro que o empreendimento precisa 

apresentar qualidade nos seus serviços, visto que a sua metodologia pretende “agregar 

valor ao que já existe e não melhorar itens básicos”. (TOUR DA EXPERIÊNCIA, 

2015).  

Tendo como base esse mesmo conceito, a gerência de projetos da Riotur criou 

um projeto com o objetivo de oferecer uma experiência diferenciada para os turistas. 

Com o nome de “Carnaval Experience” o projeto tem a intenção de incrementar o 

atrativo proporcionando aos turistas a experiência de entrarem na Sapucaí. O público 

receberia fantasias e as instruções para vivenciarem o momento. Os visitantes seriam 

acompanhados de sambistas ao som do ritmo ecoado pelos alto-falantes da Passarela. 
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Segundo o projeto, as visitas aconteceriam no mês de setembro até março, visto 

que o seu público alvo seriam os passageiros de cruzeiros marítimos. Por esse motivo, o 

serviço seria contratado e operado por meio de agências que operam no porto do Rio de 

Janeiro. O custo total para a realização do “Carnaval Experience” seria de R$ 

46.000,00, levando em conta a operação da sonorização, folheteria, hotsite do projeto e 

um posto reserva físico no Píer Mauá. 

Apesar de ser um projeto com uma proposta inovadora capaz de contribuir para 

uma experiência diferenciada por parte dos turistas em sua visita a cidade do Rio de 

Janeiro, a proposta foi cancelada pela Riotur sem nenhuma continuidade. 

Segundo Jessika Weber (2014) a indústria de jogos possui um poder muito 

grande de mercado, chegando a movimentar o valor de 93 bilhões de dólares em 2013, 

chegando a uma estimativa de movimentação em 2015 de 222 bilhões de dólares 

mundialmente. Recentemente, o cenário do consumo de jogos sofreu uma grande 

mudança com a popularização dos aparelhos móveis, principalmente os celulares, que 

permitem os usuários jogarem onde quer que estejam. O grande salto na receita gerada 

por esse segmento de jogos para aparelhos móveis nos últimos três anos – de 13 bilhões 

de dólares em 2013 para 22 bilhões de dólares em 2015 – fez com que ele apresentasse 

um dos mais altos índices de crescimento no setor, incentivando os programadores a 

investirem em diversas propostas e contextos como viagens e turismo. (WEBER, 2014) 

A criação de artifícios capazes de incrementarem a experiência de turistas em 

suas viagens baseados em jogos, é o que Weber (2014) chama em inglês de 

“gamificação”. A autora acredita que esse conceito é capaz de estabelecer uma cultura 

de alegria e diversão podendo influenciar no comportamento e motivações dos turistas. 

A autora destaca algumas práticas de aplicação de jogos durante viagens, a fim 

de criarem produtos inovadores. Dentre as que podem ser aplicadas no sambódromo do 

Rio de Janeiroestá o jogo de realidade aumentada baseada na localização. 

A experiência de realidade aumentada consiste em jogos na forma de aplicativos 

de celular que se baseiam na localidade das pessoas, e que oferecem aos usuários uma 

caminhada interativa com diversas informações e curiosidades sobre o lugar visitado. 

Passear com Shakespeare em um percurso literário, descobrir os sons de uma cidade ou 

encontrar um policial em Berlim falando sobre a antiga cidade dividida, são alguns 

exemplos de recursos que podem ser utilizados. Personagens típicos são capazes de 
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apresentar a região e contar a história de uma forma divertida aumentando a interação 

do turista com o destino. Com relação ao sambódromo do Rio do Rio de Janeiro, pode-

se pensar em adaptações, como por exemplo, aplicativos que mostrassem personagens 

típicos do samba carioca contando curiosidades do carnaval e a disponibilização de 

áudios dos desfiles originais. Cidades como Londres, Berlim, Barcelona e Estocolmo já 

oferecem serviços parecidos. (WEBER, 2014) 

 A imagem a seguir disponibilizada no artigo de Weber (2014), que ilustra o 

funcionamento do aplicativo com o exemplo do policial Alemão contando a história de 

Berlim (Figura 13). 

 

Figura 14 – Ilustração do conceito do aplicativo de realidade aumentada. 

Fonte: Think Digital, 2014. 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro já possui alguns atrativos que oferecem experiências 

diferenciadas para os turistas e o público de uma forma geral.O Centro Cultural do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (CCPJ-Rio) foi criado em abril de 2009 e 

inaugurado em novembro de 2010, após a reabertura do prédio que abrigava o Palácio 

da Justiça do Distrito Federal. O edifício, que fica localizado no Centro, foi construído 

originalmente no ano de 1926 e foi restaurado entre os anos de 2009 e 2010. O CCPJ-

Rio herdou o Cultural EMERJ, projeto realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
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Rio de Janeiro em parceria com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ) realizado entre 2000 e 2008, que possuía o objetivo geral de construir um 

Poder Judiciário mais próximo da sociedade por meio de ações artísticas e culturais. 

(TJRJ, 2015) 

O Centro Cultural – que possui o mesmo objetivo do extinto Cultural EMERJ, 

além de estimular a cultura de valores humanitários de justiça, tolerância, respeito e 

compreensão – oferece aos seus visitantes um roteiro especial que mistura justiça, 

história e teatro. O programa “Por Dentro do palácio” consiste em visitas teatralizadas 

gratuitas, nas quais atores representando a deusa grega das leis e dos juramentos Têmis 

e o jurista brasileiro Ruy Barbosa guiam os visitantes pelo palácio. O roteiro inclui 

histórias e curiosidades sobre a arquitetura, os ritos de julgamento e casos marcantes da 

história judiciária e política do Brasil. Além de passarem por todas as grandes salas do 

palácio, o público tem a oportunidade de participar de uma simulação de um julgamento 

de verdade no Salão Histórico do Primeiro Tribunal do Júri, onde cada pessoa assume 

um papel, como por exemplo, testemunhas, réu, juízes e o público. Por fim, os 

participantes ainda tem a oportunidade de conhecerem o acervo do figurino do projeto. 

A visita é gratuita e acontece uma vez por semana, às quintas feiras, e no último sábado 

de cada mês. 

Pensar em um roteiro semelhante ao do CCPJ-Rio para ser aplicado no 

sambódromo do Rio de Janeiro, onde as pessoas pudessem ser guiadas por atores 

representando os personagens do carnaval carioca, e participarem de uma pequena 

simulação de um desfile de escola de samba, pode ser considerada uma opção para a 

reestruturação do local, visando oferecer uma melhor experiência para os turistas. 

Na figura 14 há uma imagem da reprodução de uma reportagem feita pelo jornal 

local do município do Rio de Janeiro RJTV, exibido pela Rede Globo de televisão, onde 

é possível notar os visitantes do CCPJ-Rio participando da simulação de um 

julgamento. 
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Figura 15 – Simulação de um julgamento durante a visita “Por dentro do Palácio” no CCPJ-Rio. 

Fonte: G1, 2015. 

 

A cidade de Petrópolis localizada da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro 

oferece, em um dos seus principais atrativos turísticos, uma oportunidade dos seus 

visitantes aprenderem um pouco mais sobre a história da Família Imperial do Brasil de 

uma forma diferente e não convencional.  

Todas as quintas, sextas e sábados o Museu Imperial apresenta o Espetáculo 

Som e Luz (Figura 15). O show mostra os fatos marcantes vividos pela Família Imperial 

brasileira na segunda metade do século XIX, com o auxílio de diversos efeitos 

tecnológicos como iluminação e narrações especiais, projeções nas janelas do museu 

simulando as pessoas nos bailes dentro da casa, além de um pequeno filme que é 

projetado em uma cortina de água no jardim do casarão. Ao todo são 45 minutos de uma 

grade aula de história a céu aberto que muitos nunca imaginaram ver nem ouvir. 

(PEDTRÓPOLIS TURISMO, 2015; PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, 2015).  
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Figura 16 – Espetáculo Som e Luz no Museu Imperial de Petrópolis. 

Fonte: Prefeitura de Petrópolis, 2015 

 

Os exemplos citados mostram que, cada vez mais, o turismo está se apropriando 

de novos artifícios e tecnologias para incrementar os atrativos e oferecer aos turistas 

novas experiências que não só a contemplativa. A inovação é fundamental para a vida 

útil de um atrativo, fazendo com que sempre haja interesse por parte do público em 

visitá-lo garantindo, assim, a sua sustentabilidade e evitando sua estagnação ou mesmo 

seu declínio com relação a sua visitação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar a opinião dos turistas com relação a suas 

visitas ao sambódromo do Rio de Janeiro fora da época de carnaval. A Passarela 

Professor Darcy Ribeiro é o símbolo de uma das principais expressões culturais do país 

além de ser uma das mais difundidas em todo Brasil e grande parte do mundo. O 

carnaval da cidade do Rio de Janeiro é um dos mais famosos, sendo o destino de 

milhares de turistas no mundo inteiro nos meses de fevereiro ou março, além de receber 

a cobertura dos principais veículos de comunicação nacionais e internacionais. 

A festa que foi se aperfeiçoando a cada ano, desde os simplórios e 

descompromissados desfiles de blocos e ranchos até a imponência que a construção do 

sambódromo da Marquês de Sapucaí trouxe, é repleta de influências culturais distintas. 

Das festas e comemorações vindas da Europa aos cultos e batuques trazidos pelos 

negros. Essa mistura resultou na grande festa que todos desfrutam hoje. 

O tamanho da festa cresceu tanto que alcançou diversos cantos do Brasil e do 

mundo, passando a se tornar uma das maiores referências da capital fluminense. Porém, 

todo esse reconhecimento e importância não garante um cuidado em mostrar essa 

cultura para o público que visita a cidade de uma forma geral. O resultado da pesquisa 

apresentada neste trabalho mostrou que, os turistas que visitam o sambódromo durante 

todo o ano que não na época de carnaval, consideram a visita mediana e desinteressante. 

Esse resultado pode ser considerado insatisfatório, visto que o objetivo de um atrativo 

turístico é fornecer uma experiência positiva e que seja considerada boa por parte dos 

visitantes. 

Primeiramente o sambódromo do Rio de Janeiro precisa ser encarado como um 

atrativo turístico da cidade de fato. Hoje ele é visto apenas como um lugar onde as 

pessoas podem fazer uma visita contemplativa para ver de perto o local onde acontecem 

os desfiles das escolas de samba cariocas. É preciso levar em conta que as pessoas vão 

visitá-lo repletas do imaginário e expectativas que são criados por conta do que elas 

veem dos desfiles pela televisão, e saem decepcionadas por encontrarem um local vazio 

sem nada a oferecer. Esse cenário mostra o grande potencial que o maior produto de 

exportação da cidade possui. 
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Em seu estudo sobre a antropologia na modernidade, Augé (2004) destaca três 

das grandes transformações pelas quais as sociedades passam hoje em dia, e que tornam 

o mundo contemporâneo cada vez mais acelerado. As transformações são em relação ao 

tempo, espaço e aos indivíduos. Com relação à transformação do espaço, o autor diz que 

o encolhimento do mundo devido a globalização levou a criação dos chamados “não-

lugares”. Augé (2010) usa esse termo para designar os locais destinados àsgrandes 

circulações de pessoas, dizendo que “existem espaços onde o indivíduo se experimenta 

como espectador, sem que a natureza do espetáculo lhe importe” (AUGÉ, 2010, p.80). 

Esse cenário pode ser observado na visitação que é realizada no sambódromo do Rio de 

Janeiro hoje, onde as pessoas, por meio de suas excursões, possuem alguns minutos 

para apenas olharem um lugar que não oferece nada que não o seu vazio. 

Como já foi mostrado anteriormente neste trabalho, existem diversas tendências 

de apropriação de tecnologias que estão modificando o modo como os turistas usufruem 

do local que estão visitando baseados no conceito de realidade aumentada. O local 

pertence à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e enfrenta todos os problemas 

inerentes a gestão pública no Brasil, como por exemplo, a burocracia e a falta de verba. 

Por tanto fica a cargo de empreendedores investirem em projetos a serem desenvolvidos 

e colocados em prática. 

Os resultados dessa pesquisa poderão servir de base para o desenvolvimento de 

projetos que visem propor para os turistas que visitam a cidade do Rio de Janeiro, não 

só mais uma opção de entretenimento, mas também uma experiência diferente e com 

um contato maior com a cultura local, fatores indispensáveis para o turista moderno e 

que está cada vez mais independente em suas viagens e procurando fazer parte do 

cenário visitado. 

A pesquisa pode ser considerada válida, visto que o material avaliado, no caso a 

opinião das pessoas em relação à visitação ao sambódromo, foram fornecidas de forma 

espontânea, ou seja, os próprios turistas se dispuseram a entrar no site e compartilharem 

suas opiniões sobre suas experiências. Porém, para uma maior validação, seria 

necessário um tempo maior de pesquisa para que entrevistas que pudessem ser feitas 

com um número maior de visitantes, visando contemplar a maior parcela possível do 

público alvo. Para facilitar a iniciativa de novas alternativas a serem implantadas no 

sambódromo com o objetivo de melhorar a estruturação de sua visita, futuras pesquisas 

poderiam focar nas reais expectativas e também as sugestões dos turistas que visitam o 
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local. Além disso, esse estudo pode estimular novas pesquisas do mesmo tipo em outros 

locais relacionados ao carnaval como a Cidade do Samba. 

Por fim, o carnaval precisa ser visto com a devida importância, assim como a 

vontade dos turistas de participarem dessa festa. É preciso gerir o espaço pensando que 

as pessoas que não visitam a cidade durante os quatro dias de carnaval, também querem 

ver e fazer parte dessa expressão cultural na cidade que possui as festas e a 

comemoração em seu DNA.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DO ESTUDO 1 

 

Nome:  

 

Nacionalidade:  

 

Idade e profissão:  

 

Porque você visitou o sambódromo: 

 

Como você chegou ao local (roteiro organizado ou por conta própria):  

 

Quais eram as suas expectativas ao visitar o local? Elas foram atingidas? 
 

O que você achou da visita em geral? 
  

O que você sabia do sambódromo antes da sua visita? O que você aprendeu após a 

visita? 
 

Quais sugestões você daria para melhorar a visita dos turistas no local? Ou que 

você gostaria de ver que não viu?  

 

 

 


