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Brasil, meu nego 

Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 

O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

 

Brasil, meu dengo 

A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 

Desde 1500 

Tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 

Atrás do herói emoldurado 

Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

 

Brasil, o teu nome é Dandara 

Tua cara é de cariri 

Não veio do céu 

Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati 

 

Salve os caboclos de julho 

Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 

De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês 

 

Mangueira, tira a poeira dos porões 

Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasil que se faz um país de Lecis, jamelões 

São verde-e-rosa as multidões 

 

Samba da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval 2019 

Enredo: “História pra ninar gente grande” 

Compositores: Danilo Firmino, Deivid Domênico, Mamá, Márcio Bola, Ronie Oliveira, 

Tomaz Miranda 
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RESUMO 

 

O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro é um importante evento do Carnaval que 

alcança dimensões nacionais devido à transmissão em emissoras abertas de TV. Esse tipo de 

transmissão é realizado desde a década de 1960. A TV Globo, uma emissora privada 

brasileira, transmite os desfiles na Marquês de Sapucaí de forma contínua desde o ano de 

1985. Em 2016, a TV Brasil, emissora pública brasileira, realizou pela primeira vez a 

transmissão do desfile das campeãs do Rio de Janeiro, a nível nacional e com sinal aberto de 

TV. Por isso, a principal questão levantada foi acerca das diferenças e semelhanças que essas 

coberturas poderiam apresentar. Neste trabalho, quando analisamos a forma como o carnaval 

e os desfiles se enquadram no cotidiano da cidade, também consideramos que ele está 

associado a um processo de midiatização que interfere nos festejos de todo o país. 

Enumeramos, ainda, as diferenças, regulações e legislações que diferem uma TV pública de 

uma TV privada, para contextualizar social e politicamente este trabalho. Por último, 

realizamos um estudo de caso das transmissões de ambas as emissoras, das escolas que foram 

campeãs nos anos de 2016, 2017 e 2018. Neste estudo, detalhamos pontos de convergência e 

divergência entre as transmissões a partir de uma análise de conteúdo desenvolvida pela 

própria autora. 

 

Palavras-chave: Televisão, carnaval, mídia, cotidiano, escolas de samba. 
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ABSTRACT 

The samba schools' parade in Rio de Janeiro is an important  event of carnaval. It reach to 

national due to broadcasting on open TV stations, to contextualize this work not only socially, 

but politically as well. This streaming has been conducted since the 1960s. TV Globo, a 

private Brazilian broadcaster, transmits parades at Marquês de Sapucaí since 1985. In 2016, 

TV Brasil, a Brazilian public broadcaster, had transmitted for the first time the champions' 

parade of Rio de Janeiro samba schools, nationally and in open signal of TV. Therefore, the 

main question raised was about the differences and similarities that these streamings could 

present. In addition to analyzing the way Carnival and parades fit into the daily life of the city, 

at this research we also reflect on how they interfere in the festivities throughout the country, 

when associated with a process of mediatization. We also enumerate the differences about 

regulations and legislations for a public TV from a private TV to contextualize this work 

socially and politically. Finally, we carried out a case study of the transmissions of both 

broadcasters, from the samba schools that were champions in the years 2016, 2017 and 2018. 

In this study, we detail points of convergence and divergence between the broadcasts from a 

content analysis developed by herself. 

Keywords: Television, carnival, media, daily life, samba schools. 
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INTRODUÇÃO 

“Atenção, Sapucaí!”, anuncia o locutor do Sambódromo do Rio de Janeiro, em todo 

início de desfile – técnico, oficial ou campeão. Antes de levar milhares de componentes ao 

desfile oficial, todas as escolas de samba realizam na passarela da folia um ensaio técnico, que 

é quando se testa a evolução dos componentes, o canto, o tempo do desfile e as coreografias 

que vão passar em 75 minutos pela avenida. 

No desfile oficial competitivo, se a escola fizer tudo certo e, além disso, conseguir a 

nota 10 de todos ou da maioria dos quatro jurados de cada um dos nove quesitos (como 

enredo, harmonia, samba-enredo e mestre-sala e porta-bandeira), ela é declarada campeã. Esta 

agremiação, e as outras cinco primeiras colocadas, que compõem o grupo das seis escolas 

mais bem pontuadas naquele ano, voltam para comemorar o título no desfile das campeãs. 

Novamente, “atenção, Sapucaí!”. 

Nessa mesma lógica, começa agora o meu desfile. A introdução desta dissertação é a 

comissão de frente da minha escola. É aqui que os leitores, colegas pesquisadores, povo do 

samba e, principalmente, os professores componentes da minha banca, encontram um 

pequeno resumo e diversas referências ao que vai ser apresentado ao longo do texto. É aqui 

que você decide se continua assistindo à escola; se consegue cantar fácil o samba e se te 

agrada o ritmo da bateria; se as alegorias e fantasias são de bom gosto; e se as arquibancadas 

estão de pé, em êxtase, reverenciando a escola. Ao final desses dois anos de pesquisa e 

preparação, torço para que a conclusão anuncie o campeonato deste trabalho (e a volta no 

desfile das campeãs!).  

Quando o Prof. Dr. José Antônio Martinuzzo, componente desta banca e que foi meu 

professor e orientador no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jornalismo na 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde me graduei, me aconselhou a escolher 

estudar o amor da minha vida – pois só sendo amor da vida para a gente conseguir ficar tanto 

tempo junto e continuar amando, nas palavras dele próprio –, eu não imaginava o quanto esse 

conselho era valioso. 

Neste trabalho de pesquisa, reúno minhas paixões: o Carnaval das escolas de samba 

do Rio de Janeiro, a televisão (enquanto mídia) e todas as teorias e práticas que envolvem 

esses assuntos. Como Carnaval, durante todo o trabalho, trato o contexto que envolve as 
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escolas de samba, principalmente as que passam pelo Sambódromo da Marquês de Sapucaí 

nos dias de folia. E é por reunir as minhas maiores paixões, por imprimir nestas páginas uma 

parte de quem eu sou, como sambista e como jornalista, que em diversos momentos desse 

estudo vou me referir em primeira pessoa aos fatos narrados. Grande parte do que retrato, 

relato, pesquiso e catalogo nesta pesquisa eu vi acontecer pessoalmente. Por isso, quando os 

relatos em primeira pessoa se fizerem necessários à questão narrada, não hesitarei em usá-la. 

Quase cinco anos após a minha colação de grau, e agora na última parte da saga que 

me torna mestre – um grande passo para a menina que tem o primeiro diploma de curso 

superior da família – tenho a dimensão do quanto estudar o que eu amo me fez ser uma 

estudante, mestranda, jornalista e pessoa melhor. Do quanto cresci, profissional e 

humanamente, com cada conceito que desenvolvi neste trabalho, com cada artigo que 

apresentei, e em cada olhar surpreso que recebo quando me perguntam sobre o meu mestrado. 

O interesse deixa de ser apenas produzir a dissertação. Quero aprender para crescer 

humanamente – como cidadã e, especialmente neste caso, como foliã. Estudar o Carnaval no 

Brasil, entender o que vivemos nesses cinco (ou mais!) dias de folia e comoção geral, é 

necessário para entender não só o que é essa “alegria fugaz”, “ofegante epidemia” como bem 

cantou Chico Buarque, mas quem somos nós no meio daquela multidão. 

Louca sou eu que, em pleno domingo de Carnaval de 2018, fui parar em meio a um 

bloco no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, quando, olhando aquela multidão 

tomada por glitter, saias curtas e descamisados, pensei sobre as teorias do cotidiano e sobre 

como em dias “comuns” o visual – e principalmente o vestuário – ali naquele local seriam 

bem diferentes. Para depois passar em casa e, em meia hora e sem sono, encarar mais uma 

madrugada de trabalho (por incrível que pareça, trabalho!) na Sapucaí, na noite em que a 

minha Estação Primeira desfilou. 

Estudar o Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro é um sonho antigo, 

realizado com a aprovação no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

da Universidade Federal Fluminense, em dezembro de 2016. O interesse por estudar o 

Carnaval me acompanha há um bom tempo. Desde a graduação, iniciada em 2010, escolhi 

este tema para trabalhar dentro do programa de iniciação científica da Ufes, desenvolvido 

entre 2011 e 2012, quando pesquisava as manifestações carnavalescas no Espírito Santo 

dentro da revista Vida Capichaba, que circulou entre as décadas de 1920 e 1950 neste que é 
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meu estado de origem. Posteriormente, meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) também 

seguiu esta mesma temática. Orientada pelo Prof. Dr. José Antonio Martinuzzo, produzi um 

livro-reportagem traçando o perfil de 14 mulheres dentre as principais figuras femininas que 

ajudaram a construir e a firmar as escolas de samba capixabas no contexto cultural da região 

da Grande Vitória. 

Embora tenha trabalhado em diversos veículos de comunicação, em editorias que vão 

de economia a meio ambiente, sempre foi o Carnaval que me encheu os olhos. No segundo 

semestre de 2015, destinada a enveredar de uma vez por este mundo, larguei o jornal impresso 

e fui fazer um curso de extensão em Jornalismo de Carnaval pela Universidade Veiga de 

Almeida (UVA), no Rio de Janeiro, que me abriu portas para trabalhar tanto como repórter na 

cobertura dos desfiles na Marquês de Sapucaí, entre 2016 e 2018 pela Rádio Arquibancada; 

como para ser assessora de imprensa especializada na área. E ainda, às vésperas da conclusão 

deste trabalho, recebi um presente: assumir a coluna Ziriguidum do jornal A Gazeta
1
, do 

Espírito Santo, que versa justamente sobre Carnaval; e receber o convite da TV Gazeta, 

também do meu estado de origem, para atuar como comentarista na transmissão dos desfiles 

das escolas de samba de Vitória – o que prontamente aceitei!  

Hoje, posso dizer que minhas maiores realizações profissionais estão diretamente 

relacionadas à minha vivência como repórter de Carnaval. A maior delas: ter visto no meu 

primeiro ano como repórter de Carnaval (2016) a minha escola, a Estação Primeira de 

Mangueira, ser campeã, com um belíssimo e comovente enredo sobre Maria Bethânia. 

Naquele ano, também consegui acompanhar a final da escolha do samba, no Palácio do 

Samba, a quadra da verde e rosa; o desfile oficial na Marquês e a apuração, presencialmente 

da praça da Apoteose. Emoção demais para a menina que até dois anos atrás nunca tinha visto 

a própria escola pessoalmente. 

Explicar o amor pela Mangueira não é tarefa para nenhum mangueirense. Como bem 

cantou Paulinho da Viola (portelense, aliás), "a Mangueira é tão grande que nem cabe 

explicação". Costumo dizer que não escolhi ser Mangueira. Foi a Mangueira quem me 

escolheu. Não me lembro de sequer um dia da minha vida em que eu não me sentisse 

embalada pelo manto verde e rosa, e em que não houvesse o sentimento de pertencimento a 

                                                           
1
 O jornal A Gazeta é um dos maiores jornais impressos do Espírito Santo e é um dos veículos de comunicação 

da Rede Gazeta, grupo que também detém a TV Gazeta, emissora afiliada da TV Globo no estado. 
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essa escola, mesmo quando eu ainda não a conhecia pessoalmente. Ser mangueirense é uma 

das maiores coisas que sou nessa vida, está entre as minhas maiores honras e é seguramente a 

missão mais alegre que eu posso ter. 

E é por viver esse amor, mangueirense e pelo Carnaval, e por querer entender a 

dinâmica desse processo pelo qual mesmo quem não gosta (ou diz que não gosta) sofre os 

reflexos dos dias de festa da mesma forma de quem opta por vivenciar a folia, que escolhi 

estudar Mídia e Cotidiano. A escolha deste programa está diretamente relacionada ao 

propósito da minha pesquisa. Primeiro, porque desde o início não acredito que faça sentido 

estudar uma manifestação cultural carioca urbana em uma universidade fisicamente distante 

do cotidiano da folia em questão. Por isso, valeu a pena mudar de cidade (de Vitória-ES, para 

Niterói-RJ), mesmo que por poucos meses, para observar o cotidiano do Rio de Janeiro e a 

dinâmica da cidade no período em que o Carnaval ainda não a toma por inteira. Neste 

trabalho, do meu ponto de vista, faz toda a diferença que tanto os professores como eu 

tenhamos a vivência do que é, do que representa e de qual a dimensão tem o Carnaval do Rio 

de Janeiro. 

O outro motivo está no início desta introdução. Eu quis entender, ou pelo menos 

questionar e pensar sobre, a existência de uma manifestação tão grande, que envolve uma 

cidade inteira – quer queiram quer não – e não só impacta o cotidiano, como é uma quebra do 

cotidiano que se faz ser cotidiana. A partir disso, entendi que, pelas teorias do cotidiano, eu 

poderia entendê-la melhor. E pensá-la em meio a ela própria, como veremos a seguir. 

Além de toda a afinidade pessoal da pesquisadora com essa festa, é importante 

evidenciar a importância que ela tem para a cidade do Rio de Janeiro e porquê é tão 

importante pesquisa-la. Em 2018, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o impacto 

econômico do Carnaval daquele ano foi estimado em R$ 3,2 bilhões
2
, de acordo com um 

estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esse seria o maior impacto na economia neste 

mesmo período desde 2010
3
. Aleém disso, a Riotur apontou que nos últimos sete anos, R$ 

15,2 milhões foram gastos pelos foliões na capital fluminense. A arrecadação do município, 

em 2017 e 2016, foi de R$ 3 bilhões. 

                                                           
2
 Leia mais em: https://setor1.band.uol.com.br/prefeitura-estima-impacto-de-r-32-bilhoes-na-economia-do-rio-

com-carnaval/. Acesso em 15/12/2018. 
3
 Leia mais em: https://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/carnaval-movimentou-r-152-bilhoes-na-

economia-do-rio-de-janeiro-desde-2010.html. Acesso em 15/12/2018. 

https://setor1.band.uol.com.br/prefeitura-estima-impacto-de-r-32-bilhoes-na-economia-do-rio-com-carnaval/
https://setor1.band.uol.com.br/prefeitura-estima-impacto-de-r-32-bilhoes-na-economia-do-rio-com-carnaval/
https://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/carnaval-movimentou-r-152-bilhoes-na-economia-do-rio-de-janeiro-desde-2010.html
https://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/carnaval-movimentou-r-152-bilhoes-na-economia-do-rio-de-janeiro-desde-2010.html
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No mesmo ano, a rede hoteleira do Rio de Janeiro contabilizou novo recorde na 

ocupação de quatros na cidade. A Riotur estimou que cerca de 1,5 milhão de turistas, 400 mil 

a mais do que no ano anterior, desembarcariam na Cidade Maravilhosa. Já na quinta-feira 

anterior àquele Carnaval, a rede hoteleira já contava com uma média de 86% de ocupação, 

superando a média de 78% de 2017. Para se ter ideia da magnitude do Carnaval, o reveillon 

daquele ano no Rio de Janeiro gerou R$ 1,94 bilhão para a economia do município e atraiu 

707 mil turistas, sendo 93 mil estrangeiros
4
. 

Nesse processo de envolvimento que o Carnaval do Rio de Janeiro processa, é 

fundamental que se fale sobre a inserção midiática dessa manifestação. A minha história 

pessoal é um grande exemplo de como a mídia em torno das escolas de samba é capaz de 

contagiar muito mais do que só o território físico da cidade ou do estado. Eu nasci a mais de 

500 quilômetros dali, em outro estado, vivi mais de 20 anos da minha vida sem nunca tê-la 

visto pessoalmente, e só pude acompanhar os desfiles pela TV durante todo esse tempo. Não 

fosse pelas transmissões da TV Globo, talvez eu nunca soubesse que tudo isso existia. 

Participando do Carnaval de 2016 como repórter, pude acompanhar o rebuliço e a expectativa 

que a transmissão do desfile das campeãs da TV Brasil, que começou naquele ano, causou na 

imprensa de Carnaval. Em mim, especialmente, que nos eventos do movimento estudantil 

sempre gostava de participar dos debates sobre as redes públicas de TV e rádio, e demais 

assuntos relacionados à democratização da comunicação. 

Nasceu, assim, a proposta desta dissertação. Aquele foi o primeiro ano em que a TV 

Brasil teve concedidos pela TV Globo os direitos de imagem do desfile das campeãs, que 

acontece sempre no sábado seguinte ao Carnaval oficial. Aquele também era o meu primeiro 

ano no nobre ofício de repórter de Carnaval, o qual desempenhei por outros dois carnavais 

seguidos. Acompanhei dos bastidores, de colegas da imprensa, pesquisadores, comentaristas e 

outros tantos apaixonados por Carnaval, a expectativa com essa transmissão. Na época, o 

trabalho desenvolvido pela TV Globo – exibindo a primeira escola a desfilar em um compacto 

ao final da transmissão ao vivo, que começava somente a partir da segunda escola a entrar na 

avenida – encontrava alguma resistência por parte de alguns estudiosos, jornalistas 

especializados e amantes da folia, que não raramente teciam breves comentários contra tal 

posicionamento em redes sociais e sites especializados. Então, a esperança nos bastidores da 

                                                           
4
 Leia mais em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/09/turistas-ignoram-violencia-no-

rio-e-hoteis-tem-recorde-no-carnaval.htm. Acesso em 15/12/2018. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/09/turistas-ignoram-violencia-no-rio-e-hoteis-tem-recorde-no-carnaval.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/09/turistas-ignoram-violencia-no-rio-e-hoteis-tem-recorde-no-carnaval.htm
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reportagem, onde trabalhei, era de que a TV pública executasse um trabalho satisfatório, que 

contemplasse a nossa maior festa. 

Posto isso, quis entender: Será que a transmissão da TV Brasil seria tão diferente 

assim da já feita pela TV Globo, para causar todo esse rebuliço? O que as diferencia? E o que 

as aproxima? Será que realmente são tão diferentes assim? Estava ali meu problema de 

pesquisa. Meu papel, neste trabalho, não é dizer qual emissora é melhor ou pior em sua 

função – até porque esse é um conceito relativo –, mas detalhar as diferenças entre cada uma 

delas e, possivelmente, chegar a algum significado sobre o uso desses recursos. No título 

deste trabalho, os termos "País do Carnaval" e "Globeleza", as hashtags
5
 usadas 

respectivamente nas transmissões da TV Brasil e da TV Globo - embora, no primeiro ano de 

transmissão, a TV Brasil tenha usado a hashtag #CampeãsRJ. 

No entanto, às vésperas da conclusão deste trabalho, em janeiro de 2019, em apenas 

um mês, duas reviravoltas dentro do contexto deste trabalho aconteceram: a TV Brasil, já sob 

o comando do governo de Jair Bolsonaro, decidiu que não transmitiria
6
, no ano de 2019, nem 

o desfile das campeãs do Rio de Janeiro, nem os desfiles do grupo de acesso e das campeãs de 

São Paulo, tal qual fazia já há três anos consecutivos. Além disso, a âncora da TV Brasil e 

responsável também pela ancoragem dos desfiles do Rio de Janeiro em 2017 e 2018, Luciana 

Barreto, não teve seu contrato com a emissora renovado
7
. É importante salientar que Luciana 

venceu em 2018 o prêmio Sim à Igualdade Racial
8
 e, ainda, esteve na lista de mulheres 

inspiradoras do ano de 2015 da organização Think Olga
9
. 

Diante deste contexto se torna essencial ressaltar que a transmissão da TV pública 

brasileira ficou em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter
10

 no primeiro ano de 

transmissão que foi analisado nesta pesquisa. A TV Brasil também ganhou o Prêmio Samba-

                                                           
5
 Termos ou palavras-chave para indexar uma mesma informação, tópico ou discussão em redes sociais e 

aplicativos. É sinalizada pelo uso do símbolo cerquilha (#) anterior à palavra que se deseja sinalizar. 
6
 Leia mais em: https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/01/tv-brasil-decide-nao-exibir-

os-desfiles-de-carnaval. Acesso em 01/02/2019. 
7
 Consta nos Anexos desta dissertação uma entrevista realizada por redes sociais com Luciana Barreto no dia 

07/02/2019, duas semanas após sua despedida da TV Brasil. 
8
 Leia mais em: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/apresentadora-luciana-barreto-vence-o-premio-

sim-igualdade-racial. Acesso em 10/02/2019. 
9
 Leia mais em: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/jornalista-luciana-barreto-esta-na-lista-mulheres-

inspiradoras-2015-pelo-think. Acesso em 10/02/2019. 
10

 Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-14-desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-as-

transmissoes-da-tv-brasil-em-primeiro. Acesso em 03/07/2016. 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/01/tv-brasil-decide-nao-exibir-os-desfiles-de-carnaval
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2019/01/tv-brasil-decide-nao-exibir-os-desfiles-de-carnaval
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/apresentadora-luciana-barreto-vence-o-premio-sim-igualdade-racial
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/05/apresentadora-luciana-barreto-vence-o-premio-sim-igualdade-racial
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/jornalista-luciana-barreto-esta-na-lista-mulheres-inspiradoras-2015-pelo-think
http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/bloco/jornalista-luciana-barreto-esta-na-lista-mulheres-inspiradoras-2015-pelo-think
http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-14-desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-as-transmissoes-da-tv-brasil-em-primeiro
http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-14-desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-as-transmissoes-da-tv-brasil-em-primeiro
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Net
11

, um dos principais prêmios do Carnaval carioca, pela cobertura realizada no desfile das 

campeãs. Além disso, o desfile das campeãs do Rio de Janeiro fez com que a TV Brasil 

alcançasse números expressivos de audiência
12

 na capital carioca, chegando a ocupar a vice-

liderança na TV aberta. Em 2017, a audiência da TV Brasil registrou o maior pico desde 2002 

com a transmissão do desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Naquele ano, a hashtag 

#PaídoCarnaval alcançou o primeiro lugar dos trending topics no Brasil e a terceira posição 

nos trending topics do mundo
13

. No ano seguinte, um novo recorde
14

: a TV Brasil alcançou o 

segundo lugar isolado de audiência durante 160 minutos. 

E se o período carnavalesco é assim chamado, pela sua própria existência pressupõe-

se sua inserção, participação, co-criação e integração com a ideia de cotidiano – seja na 

quebra dele, com a proposta de romper com a rotina, com a ordem pública, com o limite 

socialmente estabelecido; ou no reforço dele, uma vez que a própria existência de um período 

específico para se quebrar a ideia de cotidiano pressupõe, por mais que ironicamente, a 

concreta existência da definição nesse contexto. 

Quando se entende o cotidiano como um ambiente, com tempo e espaço bem 

delimitados, em que há diversos tipos de negociação, interação e, principalmente, de 

mediação e midiatização, entende-se porque este projeto se alinha aos propósitos de pesquisa 

do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. Para Martín-Barbero e Rey (2004), a 

televisão é um dos principais meios de deformação do cotidiano e de definição de gostos 

populares. Além disso, quando Bretas (BRETAS, 2006) afirma que o cotidiano é uma 

dimensão da vida marcada pela experiência, e que essa experiência referente aos cidadãos 

comuns é agendada pela programação exposta pela TV, entende-se que, atualmente, a 

televisão está inserida na lógica cotidiana social. Por meio da TV, se vive experiências 

cotidianas indiretamente – tanto por ter a oportunidade de acompanhar fenômenos fisicamente 

distantes, quanto por poder ter parte de seu cotidiano delimitado pela programação televisiva, 

                                                           
11

 Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/tv-brasil-ganha-premio-samba-net-neste-carnaval. 

Acesso em 03/07/2016. 
12

 Leia mais em http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/noticias/2016/02/desfiles-das-campeas-do-

carnaval-colocam-tv-brasil-em-segundo-lugar-na. Acesso em 08/07/2016 
13

 Leia mais em; https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2017/03/tv-brasil-tem-audiencia-

recorde-com-transmissao-de-desfiles-das-escolas-de-samba-campeas. Acesso em: 11/12/2018. 
14

 Leia mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-02/tv-brasil-bate-recorde-de-audiencia-

com-transmissao-do-desfile-das-campeas. Acesso em 11/12/2018. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/tv-brasil-ganha-premio-samba-net-neste-carnaval
http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/noticias/2016/02/desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-tv-brasil-em-segundo-lugar-na
http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/noticias/2016/02/desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-tv-brasil-em-segundo-lugar-na
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2017/03/tv-brasil-tem-audiencia-recorde-com-transmissao-de-desfiles-das-escolas-de-samba-campeas
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/2017/03/tv-brasil-tem-audiencia-recorde-com-transmissao-de-desfiles-das-escolas-de-samba-campeas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-02/tv-brasil-bate-recorde-de-audiencia-com-transmissao-do-desfile-das-campeas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-02/tv-brasil-bate-recorde-de-audiencia-com-transmissao-do-desfile-das-campeas
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associando o jornal do meio-dia à hora do almoço, por exemplo, embora este fenômeno 

apresente variações. 

É de meu interesse conhecer as questões que envolvem a mobilidade no centro da 

cidade do Rio de Janeiro nos dias de festa. No entanto, como o foco deste trabalho é outro, me 

limitarei a relatar as interdições e mudanças estruturais que acontecem no entorno do 

sambódromo e que são causadas somente por conta dos desfiles das escolas de samba, como 

mostraremos no capitulo 1, ainda que não seja a principal questão da nossa pesquisa. É 

importante salientar que, embora eu reconheça e reverencie a importância dos carnavais de 

blocos, que impactam o cotidiano de todas as regiões da cidade, este não este é o foco deste 

trabalho. O recorte desta pesquisa está na Marquês de Sapucaí, sua transmissão televisiva e a 

forma como essa transmissão impacta o cotidiano do cidadão brasileiro a ela exposto. 

A importância de estudar a televisão brasileira pode ser vista quando se entende a 

inserção desse meio de comunicação no Brasil. De acordo com dados do Suplemento de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) 2014, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a televisão estava presente em 97,1% dos domicílios brasileiros em 2014
15

 e, desses, 

40% já tinham acesso ao sinal aberto de TV Digital. Em 2016, coincidentemente, o ano da 

primeira transmissão analisada neste trabalho, a televisão foi o principal meio de comunicação 

utilizado pelo brasileiro para se informar sobre o que acontece no Brasil. Na Pesquisa 

Brasileira de Mídia 2016, divulgada anualmente pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República
16

, 63% dos 15.050 entrevistados de todas as regiões do país 

responderam que a TV é o principal meio de se informar sobre as notícias do país. Em 

seguida, a internet foi apontada por 26% dos entrevistados como o principal meio de 

informação. 

Sabe-se que a televisão atua no cruzamento estratégico de informações entre 

tradições culturais, conforme Martín-Barbero e Rey (2004). Os autores apontam que a forma 

de tratar a cultura dos países perpassa ora pelas brechas oferecidas pela TV comercial, ora 

                                                           
15

 Leia mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ibge-embardada-ate-amanha-10h-0604. 

Acesso em 19/11/2017. 
16

 Leia mais em: http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-

+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-

goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/G

eral/details-917. Acesso em 19/11/2017. 
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pelas possibilidades abertas nas emissoras públicas. Por outro lado, estudar a televisão é uma 

importante forma de entender a cultura na América Latina, pelo menos até o final do século 

XX, como definem os autores. Por outro lado, Kellner (2001) afirma que a televisão 

comercial está constituída sobre a faceta do entretenimento. O autor aponta, ainda, que a 

formação da identidade que, hoje perpassa o campo do visual, da estética, do estilo, está 

completamente vinculada às imagens exibidas pela televisão, tendo assim uma 

individualidade formada com o que passa pela mídia. O que se vê na TV, por exemplo, media 

aquilo que se traz para a vida pessoal. 

Considerando as diferenças entre os modos de se fazer televisão apontados pelos 

autores, decidi investigar as diferenças de sentido propostas em cada uma das narrativas. A 

hipótese inicial é de que, sim, o caráter da TV influencia a forma como o Carnaval é tratado 

em cada transmissão. Teoricamente, a TV Brasil tenderia para um enfoque alinhado com os 

propósitos de existência de uma TV pública, valorizando a informação, a cidadania e a 

cultura. Por outro lado, a TV Globo, enquanto emissora privada, tenderia a um enfoque mais 

comercial e de entretenimento, não necessariamente com a preocupação de demonstrar a 

importância cultural daquele acontecimento. 

Considerando que mais de 97% da população brasileira tem acesso à TV aberta no 

Brasil, acredito que há, nesta pesquisa, um potencial de esclarecer não só entre pesquisadores 

e profissionais da área, mas também com a população em geral, espectadora, quais preceitos 

de cada emissora, conforme seu caráter, são cumpridos ou não. Entender quais sentidos são 

produzidos em cada narrativa, e de que forma elas se constroem em torno do objeto de 

estudos, também é uma forma de expor ao espectador o resultado daquela imagem que, 

diariamente, entra em sua casa. Será possível entender se o modo de construir a narrativa é 

diferente em cada uma delas e porque é diferente. 

Além disso, a TV Brasil é uma emissora pública ainda muito recente no país. Ela 

completou, em 2018, dez anos no ar; surgiu como parte da criação da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC)
17

. É, portanto, uma emissora jovem, comparada aos mais de 50 anos de 

existência da TV Globo, que surgiu em 1965. O fato de realizar essa pesquisa próxima do 

acontecimento do fato analisado permite o enriquecimento dos estudos sobre a transmissão da 

                                                           
17

 Ver mais em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6246.htm. Acesso em 

20/11/2017. 
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TV pública brasileira. Mais do que isso, permite que se tenha pontos de vista produzidos tanto 

por quem viu e viveu o que foi analisado nesta pesquisa, como o de quem, daqui a um tempo, 

olhará para este caso com distanciamento. O objeto de pesquisa, selecionado entre os anos de 

2016 e 2018, também é bastante próximo do estudo realizado, o que nos permite concluir que, 

sobre este objeto e com este recorte específico, talvez esta pesquisa esteja entre os estudos 

inéditos sobre a midiatização do Carnaval. 

Para tornar o comparativo das transmissões ainda mais preciso, a ideia inicial era 

recortar a análise pelas seis escolas que aparecem tanto no desfile das campeãs como no 

desfile oficial. No ano de 2017, as escolas foram classificadas nesta ordem: Portela
18

, 

Mocidade Independente de Padre Miguel
19

, Acadêmicos do Salgueiro
20

, Estação Primeira de 

Mangueira
21

, Beija-Flor de Nilópolis
22

 e Acadêmicos do Grande Rio
23

. E, em 2018, a ordem 

foi: Beija-Flor de Nilópolis, Paraíso do Tuiuti
24

, Salgueiro, Portela, Mangueira e Mocidade 

Independente de Padre Miguel Esse recorte foi pensado, também, para evitar a influência de 

fatos atípicos e demais imprevistos
25

 no modo de conduzir a cobertura. 

                                                           
18

 Escola de samba da região de Oswaldo Cruz e Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Foi campeã do Carnaval 

por 22 vezes em sua história, sendo a última em 2017. Suas cores são o azul e branco e seu símbolo é a águia. 

Foi uma das primeiras escolas de samba fundadas na cidade. 
19

 Escola de samba de Padre Miguel, bairro suburbano do Rio de Janeiro. Representada pelas cores verde e 

branco, tem como símbolo uma estrela. Dividiu o título de campeã do carnaval 2017 com a Portela. 
20

 Escola originária do morro do Salgueiro, no bairro da Tijuca, com atual sede no bairro do Andaraí. Suas cores 

são o vermelho e o branco. Dois de seus maiores sambas são: Festa para um rei negro (O-lê-lê, o-lá-lá / Pega no 

ganzê / Pega no ganzá) e Peguei um Ita no Norte (Explode coração / Na maior felicidade / É lindo o meu 

Salgueiro / Contagiando, sacudindo essa cidade). 
21

 Famosa pelo verde e rosa que colorem sua bandeira, a escola foi fundada no morro da Mangueira, na região 

central do Rio de Janeiro, em 1928. Foi campeã do carnaval 2017 com o enredo sobre Maria Bethânia. Tem 19 

títulos de campeã do carnaval, ficando atrás apenas da Portela. O compositor Cartola é um de seus fundadores. 
22

 Escola da baixada fluminense, do município de Nilópolis, é a terceira maior campeã do carnaval carioca, com 

13 títulos, ficando atrás de Portela e Mangueira. É a escola que mais ganhou depois da construção do 

sambódromo, em 1984, sendo a maior campeã na “Era Sambódromo”. Suas cores são o azul e branco e seu 

símbolo, um beija-flor. 
23

 Escola da baixada fluminense, do município de Duque de Caxias. Foi fundada em 1988 e suas cores são verde, 

branco e vermelho. Nunca foi campeã do Carnaval. 
24

 A escola conquistou sua posição mais alta em toda a sua história nesse carnaval de 2018, quando alcançou o 

segundo lugar com o enredo "Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?", do carnavalesco Jack 

Vasconcelos. O desfile ficou marcado pela sua impactante comissão de frente, que mostrava escravos negros 

açoitados que, no entanto, não perderam a fé nos Pretos Velhos, entidades da umbanda; e pela crítica atual à 

reforma nas leis trabalhistas de 2017. 
25

 No desfile de 2017, as escolas Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca tiveram acidentes durante sua 

concentração para a entrada na Sapucaí. No primeiro desfile da segunda-feira, após a curva da entrada no 

Sambódromo, no setor 1, o último carro alegórico da Tuiuti feriu cerca de 20 pessoas ao bater na grade da 

avenida. Este acidente teve como vítima a radialista Liza Carioca. No mesmo local, no outro dia, o teto de um 

dos carros alegóricos da Unidos da Tijuca cedeu e também feriu cerca de 20 pessoas. Optei pelo recorte para que 

fossem retiradas ambas as escolas da análise – que não ficaram entre as campeãs daquele ano –, uma vez que o 

fato imprevisto de qualquer forma vem a mudar a forma como a transmissão televisiva é conduzida. Já no ano 
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No entanto, depois da etapa de qualificação deste trabalho, que aconteceu em agosto 

de 2018, concluímos, eu e minha orientadora, que para que o trabalho permanecesse coeso, 

consistente e com uma boa amostra analisada, a melhor saída seria analisar apenas as escolas 

campeãs, em ambas emissoras. Com a redução do tempo de gravação para a análise, e em 

função deste recorte, pudemos incluir, ainda, a análise do desfile da Estação Primeira de 

Mangueira de 2016, que estava fora do material inicialmente selecionado por ser o único 

desfile das campeãs daquele ano que conseguimos a gravação. Esse desfile, embora seja o 

único de 2016 que pudemos analisar, é de extrema importância para o trabalho, uma vez que 

mostra uma parte da primeira transmissão realizada pela TV Brasil e que foi, justamente, 

aquela que gerou toda a expectativa relatada no memorial deste trabalho e o consequente 

interesse pela realização deste levantamento. 

Como a pesquisa se desenvolve em torno de uma programação ao vivo da televisão, 

foi necessário que houvesse vídeos gravados das transmissões para que eles pudessem ser 

vistos e revistos confirme a necessidade do estudo, para uma melhor análise. Esses vídeos 

fragmentam o desfile de cada escola, sem mostrar intervalos comerciais. Eles foram coletados 

nas redes sociais YouTube e Facebook, e foi realizado o download de cada um deles. Embora 

a internet e as redes sociais tenham sido usadas para conseguir as gravações, o objeto desta 

pesquisa é a TV, e por isso não entrarei em detalhes sobre o suporte online ou sobre as redes 

sociais que serviram de caminho para o objeto. Tampouco os intervalos comerciais, que não 

estão disponíveis nas gravações em vídeo. 

Às transmissões, aplicamos a análise de conteúdo, por meio de tabelas e quadros que 

detalham a presença de conteúdos relevantes para a transmissão – como vinhetas e destaques 

para indivíduos específicos dos desfiles –, além da frequência na ocorrência dessas 

informações – no caso de propagandas, por exemplo. A análise de conteúdo é definida como 

um "conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens" (BARDIN, 1977, p. 38). 

O conteúdo das transmissões será analisado conforme Bardin (1977). Foram 

estabelecidas unidades de codificação, ou de registro, sendo essas palavras, frases e até 

mesmo o tempo em que cada imagem aparece na TV. De acordo com a autora, há cinco regras 

                                                                                                                                                                                     
seguinte, em 2018, um problema com um dos carros do Acadêmicos do Grande Rio, que não conseguiu entrar na 

avenida para o desfile oficial, fez com que a escola ficasse entre as últimas colocadas daquele ano sem, no 

entanto, ser rebaixada para o grupo de acesso (não houve rebaixamento naquele ano). 
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para definir as categorias de fragmentação da comunicação. Elas devem ser: homogêneas 

(sem misturar diferentes), exaustivas (que esgotam a totalidade do texto), exclusivas (um 

mesmo elemento não pode estar em duas categorias distintas), objetivas (os resultados devem 

ser iguais, mesmo com codificadores diferentes) e adequadas ou pertinentes (adaptadas ao 

conteúdo e ao objeto). 

Porém, o interesse não está só na descrição dos conteúdos, como também nos 

significados que eles oferecem (BARDIN, 1977). Entre a descrição, que é a enumeração das 

características, e a interpretação, que é a significação dessas características, há o processo 

chamado por Bardin de interferência. Essa parte da análise de conteúdo deve responder 

basicamente a dois tipos de problemas enumerados pela autora: o que conduziu ao enunciado, 

enumerando causas e antecedentes da mensagem; e as consequências desse enunciado, de 

modo a saber os efeitos das mensagens. Por isso, após categorizar e contabilizar o conteúdo 

disposto, me concentrarei na análise dos núcleos de sentidos, que são formações do discurso 

relevantes para a construção de significados e que também serão quantificados conforme 

relevância e quantidade de repetições durante um mesmo trecho. 

Outra etapa metodológica necessária se consistiu antes mesmo de serem iniciadas as 

análises do objeto. Foi preciso entrevistar os profissionais da TV Brasil para traçar um breve 

histórico e recolher detalhes sobre a transmissão. Essa etapa se fez indispensável porque, ao 

contrário da TV Globo, cuja cobertura está no ar há mais de 32 anos ininterruptamente e sobre 

a qual há fontes bibliográficas, a TV Brasil começou seus trabalhos na Sapucaí somente em 

2016, apenas oito anos após passar a existir efetivamente. Por isso, ainda carece de registros e 

informações sobre seu passado. Para o recolhimento deste histórico, foram entrevistados o 

gerente executivo de produção e criação da TV Brasil, Arthur William Santos, e a âncora da 

transmissão dos desfiles das campeãs de 2017 e 2018, Luciana Barreto. 

Então, vamos à estrutura do trabalho. O capítulo 1 trata das questões que envolvem o 

Carnaval e sua inserção no cotidiano, com referência à midiatização – já que, como será visto 

mais à frente, já não é possível falar de Carnaval no Brasil sem falar de sua intersecção com a 

mídia. No capítulo 2, tratamos especificamente da TV e do Carnaval televisionado, 

evidenciando quais são as implicâncias e fatores envolvidos na midiatização televisiva do 

desfile. Já no capítulo 3, abordamos a discussão entre a TV pública e privada e aprofundamos 

os estudos com a análise comparativa entre as transmissões. 
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De um questionamento que nasceu na vivência do Carnaval e pós-Carnaval de 2016, 

e da convergência de todas essas questões com o meu amor pelo samba, surgiu esta pesquisa. 

Nela falo sobre TV, sobre escolas de samba, sobre midiatização, sobre cotidiano. Passo pela 

avenida da banca desfilando todas as informações e reflexões que reuni. E espero, ao final, 

conseguir uma boa colocação! 

Então, “sinal verde” para os trabalhos! Hora de começar nosso desfile. 
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1.  O CARNAVAL NO COTIDIANO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 “Vem pode chegar… 

Que a rua é nossa, mas é por direito 

Vem vadiar por opção, derrubar esse portão, resgatar nosso respeito 

O morro desnudo e sem vaidade 

Sambando na cara da sociedade 

Levanta o tapete e sacode a poeira 

Pois ninguém vai calar a Estação Primeira 

(...) 

Eu sou Mangueira meu senhor, não me leve a mal 

Pecado é não brincar o carnaval!”
26

 

 

 

O trecho acima, do samba-enredo que a Estação Primeira de Mangueira levou para a 

Marquês de Sapucaí em 2018, exemplifica a relação do carnaval das escolas de samba com o 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. A festa toma a cidade, ocupa as ruas; as escolas saem 

de suas comunidades para desfilar no sambódromo e impõem seu canto, ao menos durante os 

desfiles na Sapucaí. 

Foi na região entre os bairros da Pedra do Sal e da Cidade Nova, conhecida como 

Pequena África, na cidade do Rio de Janeiro, que o samba nasceu em meados do Século XIX. 

Os ritos e a música foram o pretexto para que os negros, outrora escravizados que 

inicialmente ocuparam essas regiões como moradia, pudessem retomar o espaço de onde 

haviam sido expulsos e reivindicar sua inserção na sociedade pela participação nas festas 

populares, ainda que de forma simbólica e provisória, como apontam Paiva e Sodré (2004) e 

Lopes e Simas (2017). 

O samba carioca é um fenômeno urbano, conforme afirmam Lopes e Simas (2017). 

No final dos anos 1920, surgiu na região do Estácio o Deixa Falar, inicialmente um bloco 

carnavalesco, considerado por alguns pesquisadores a primeira escola de samba. 

Posteriormente, em toda a cidade, outros blocos e ranchos
27

 carnavalescos se tornaram escolas 

de samba, como o Bloco dos Arengueiros, que deu origem à Estação Primeira de Mangueira, 
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 Trecho do samba da Estação Primeira de Mangueira para o carnaval 2018. Autoria de Lequinho, Júnior 

Fionda, Alemão do Cavaco, Gabriel Machado, Wagner Santos, Gabriel Martins e Igor Leal, sob o enredo “Com 

dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco!”. 
27

 Para Lopes e Simas (2017), “espécie de sociedade carnavalesca carioca antecessora da escola de samba, e na 

qual esta foi buscar alguns de seus principais elementos constitutivos O principal deles foi o Ameno Resedá, 

com sede no bairro do Catete”.  
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e o Vai Como Pode, oficialmente registrado como Grêmio Recreativo Escola de Samba 

(GRES) Portela. 

O Carnaval, embora tenha a característica de ser uma festa que propõe a suspensão do 

cotidiano por meio do uso de fantasias, da ocupação da rua e da inversão de papéis sociais, 

não pode ser resumido apenas como um tempo da inversão da ordem social, como atenta 

Ferreira (2004). Ele afirma que, mais do que isso, o Carnaval é uma “tensão criadora” 

estabelecida em um momento propício para este tipo de disputa, em que se encontram, ao 

mesmo tempo, tradições e novidades, antigos formatos e novas propostas. 

Da Matta (1997) explica que no Brasil, como em outras sociedades, há uma 

classificação de eventos que fazem parte da rotina do cotidiano e, por outro lado, de eventos 

que estão fora da rotina, que não são cíclicos, recorrentes. Estes últimos se distinguem de 

"milagres", "tragédias" e "desastres", como exemplifica o próprio autor, porque são eventos 

previstos. Um evento como esse é classificado por Da Matta (1997, p.47) como 

"extraordinário construído pela e para a sociedade". Ou seja: são eventos que rompem o 

cotidiano tanto quanto aqueles que são imprevistos, no entanto são programados pela 

sociedade para romper a previsibilidade rotineira diária. E que, além disso, envolvem diversos 

grupos sociais que, queiram ou não, estão envolvidos em sua engrenagem de suspensão do 

cotidiano, assim igualando os mais diversos grupos sociais em face desse evento. 

Desta forma, o autor conclui que, no Brasil, há uma separação nítida entre o domínio 

do mundo cotidiano e o universo dos acontecimentos extraordinários. Este último onde estão 

inseridas as festas e as solenidades, que marcam modificações no comportamento social; e 

também um domínio em que há eventos previstos e imprevistos. Dentro dos previstos, há uma 

dicotomia entre os eventos ordenados, planejados; e os eventos dominados pela brincadeira e 

diversão, marcados pela liberdade e pela suspensão de hierarquias repressoras – onde está 

inserido o Carnaval. 

Posto isso, é possível afirmar que as escolas de samba são, indiscutivelmente, elementos 

componentes do cotidiano carioca. Lopes e Simas (2017) afirmam que havia duas intenções 

no advento do samba carioca: a primeira, a inclusão e afirmação da maioria negra que 

compunha as principais comunidades onde o samba surgiu; e a segunda, o interesse 

governamental de organizar e controlar as manifestações de massa. 
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Ferreira (2004) apresenta, ainda, duas correntes que divergem sobre a origem do samba. 

A primeira, enfatiza a descendência baiana, ligada ao samba de roda que se praticava nas 

casas das tias negras, mães-de-santo, que vieram da Bahia ao Rio de Janeiro no final do 

século XIX. A segunda, considera que o samba nasceu no Rio, com os negros bantos que 

chegaram à cidade depois da decadência das fazendas de café do Vale do Paraíba, e 

assimilaram à sua cultura outros elementos culturais. Com essa intersecção, teria nascido um 

ritmo completamente novo que tratava do cotidiano das favelas e cortiços. 

Ambas vertentes, no entanto, concordam em uma questão crucial: o samba é “filho 

legítimo” do espaço urbano do Rio de Janeiro. “Nesse sentido, dizer que o Rio de Janeiro é o 

“berço do samba”, ou seja, o lugar onde o samba surgiu e foi criado, pode ser uma boa 

solução para o problema” (FERREIRA, 2004, p. 329). 

 

1.1  O CARNAVAL E O COTIDIANO 

Conforme situamos, as escolas de samba nascem na intersecção de desejos de 

diferentes classes: o anseio de aceitação social por parte das camadas populares urbanas, 

essencialmente compostas por negros descendentes de africanos que foram escravizados no 

Brasil
28

; e o interesse de disciplinar as manifestações culturais desse povo, por parte do 

Estado (VALENÇA, 2015). 

Essa dualidade, sendo a primeira uma estratégia de enfrentamento e a segunda uma 

maneira de mediação com o poder vigente, ilustra o que Certeau (2014) chama de estratégias 

e táticas. Ele define que o cotidiano é formado pelo movimento entre elas, sendo que a 

primeira é organizada em torno do poder formal e a segunda formada pela ausência do 

mesmo. “Chamo de ‘estratégia’ o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir 

do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’” (CERTEAU, 

2014, p.46). Nesse processo, foi estabelecida a nacionalidade política, econômica ou 

                                                           
28

 A escravidão no Brasil foi um processo cruel de trabalho forçado a que foram submetidos negros africanos que 

eram traficados, ou seja, presos em seu continente de origem e trazidos para este país contra a vontade, e que 

aqui permaneciam trabalhando em condições insalubres, muitas vezes sofrendo torturas, estupros e em muitos 

casos resultado em morte. Essa prática se estendeu da primeira metade do século XVI até o final do século XIX e 

deixou profundas marcas na cultura brasileira, conforme Lopes e Simas (2017). Os autores enfatizam que “o 

repertório do samba tradicional, tanto no ambiente rural quanto no meio urbano, guarda inúmeras reminiscências 

desse tempo” (p. 123). Entre os exemplos, os autores citam o conhecido “Batuque na cozinha”, de João da 

Baiana (Batuque na cozinha / Sinhá não quer / Por causa do batuque / Eu queimei meu pé). 
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científica, já que é a partir da designação de um lugar próprio que se é capaz de gerir o que é 

diferente, exterior. 

Por outro ponto, as táticas são elementos que só existem no lugar do outro. Demandam 

tempo para que haja possibilidades de ganho. Dessa forma, as maneiras de negociação com o 

governo e com a repressão institucionalizada que o samba e, mais tarde, as escolas de samba 

praticaram, e até a atualidade praticam, para continuar existindo compõem parte importante 

do cotidiano carioca. Certeau (2014) estabelece que a relação entre homem e sociedade é uma 

constante negociação, uma vez que para haver a transgressão, é preciso estar inserido em uma 

sociedade de regras e, por vezes, segui-las para saber como transgredi-las. 

Entende-se como o processo de negociação era uma constante no samba com uma 

conhecida anedota sobre João da Baiana
29

 e seu pandeiro, a ele presenteado pelo senador 

Pinheiro Machado. Era a época em que estava em vigor a Lei da Vadiagem, que definia no 

Código Penal de 1890 que todo aquele que não exercesse profissão e não tivesse meios de 

subsistência, ou que a tivesse por meios ilícitos e imorais, deveria ser condenado. 

O que se conta é que João da Baiana foi convidado a tocar na casa do senador Pinheiro 

Machado. Porém, às vésperas do evento, foi preso, enquadrado na referida lei, pela posse do 

pandeiro, que foi apreendido pela polícia. Então, o senador o presenteou com um novo 

instrumento, com uma dedicatória assinada que, ao mostrar à polícia, livrava João da Baiana 

da repressão. Estaria aquele pandeiro “autorizado” pelo senador
30

. 

Segundo Lopes e Simas (2017), especialmente durante a Primeira República (1889-

1930), a Lei da Vadiagem foi muito usada para coibir as manifestações culturais dos 

afrodescendentes no período pós-abolição, inclusive as práticas do samba e do candomblé, 

“consideradas ofensivas aos bons costumes pela elite do período, adepta de projetos 

sistemáticos de branqueamento racial que apagassem as referências do passado escravocrata 

brasileiro” (LOPES, SIMAS, 2017, p.295). 

Essa lei, no entanto, não foi suficiente para reprimir, “branquear” e silenciar a 

comunidade negra que, anos depois de sua entrada em vigor, em 1917, foi berço do primeiro 
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 Compositor popular, cantor, instrumentista e passista, muito conhecido por sua intimidade com o pandeiro. 
30

 Leia mais em: http://aquelesamba.blogspot.com.br/2010/02/um-pandeiro-como-habeas-corpus.html. Acesso 

em 08/06/2017. 

http://aquelesamba.blogspot.com.br/2010/02/um-pandeiro-como-habeas-corpus.html
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samba
31

 gravado em disco – um marco para a época e para a história do gênero no Brasil. Mas 

o importante aqui não é, em si, a gravação. É o fato de que, antes e depois disso, se fazia 

samba nas casas das tias baianas
32

 em solo carioca, importantes locais de concentração dos 

sambistas que, na época, criaram as primeiras agremiações. E também que, mesmo dentro do 

período de vigência da Lei da Vadiagem, e mesmo com a perseguição ao sambista, nasceram 

no Rio de Janeiro as primeiras escolas de samba. 

Ferreira (2004) registra que, mesmo com a oficialização das escolas de samba em 

1930, o palco mais nobre da folia, então a Avenida Rio Branco, no centro do Rio, permanecia 

restrito a outras manifestações. As escolas, então, ocupavam a tradicional Praça Onze. Porém, 

com as obras de construção da Avenida Presidente Vargas, em 1941, a antiga praça foi 

destruída, fato que fez com que Herivelto Martins e Grande Otelo narrassem em sua 

conhecida composição: “Vão acabar com a Praça Onze / Não vai haver mais escola de samba, 

não vai”. Mesmo com a destruição do lugar em que se instalavam, as escolas levaram seus 

desfiles por diversos locais da cidade, tanto que em 1949 passaram a desfilar em um trecho da 

Avenida Presidente Vargas, com um desfile extraoficial na desmantelada área da Praça Onze. 

É esse espaço de disputa, deslocamentos e interações multiculturais que Bretas 

(BRETAS, 2006) classifica como cotidiano. A autora afirma que, é a partir desses processos 

conflituosos e de negociação que se produz conhecimentos e saberes comuns, também 

chamados de “senso comum”. Esse senso comum seria, desta forma, novas definições e 

modos de se praticar o cotidiano - o surgimento do samba, por exemplo, e seu impacto na 

sociedade carioca. “As tensões fortes e fracas da vida ordinária instigam rompimentos que 

podem construir novos cotidianos, com novos padrões” (BRETAS, 2006, p. 38).   

Outra reflexão necessária para entender como as escolas de samba se inserem no 

cotidiano da cidade, principalmente na época do Carnaval, está na paisagem urbana, 

sobretudo do centro da cidade. É possível entender o surgimento do samba enquanto 
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 “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida, é tido em geral como o primeiro samba gravado em disco, 

em 1917, pela Odeon. A versão é contestada por autores como Muniz Junior (1976, p. 27 apud LOPES; SIMAS, 

2017, p.219) e Severiano e Melo (1997, p. 53 apud LOPES; SIMAS, 2017, p.219). 
32

 De acordo com o Dicionário da História Social do Samba, “Expressão historicamente usada para mencionar as 

senhoras que vieram da Bahia para o Rio de Janeiro e constituíram a comunidade da Pequena África, berço 

indiscutível do samba carioca. Entre elas são mencionadas Tia Ciata (1854-1924), Tia Sadata (?-?), Tia Amélia 

do Aragão (?-?), mãe do violonista e compositor Donga; Tia Perciliana de Santo Amaro (?-?), mãe do músico 

João da Baiana; e Tia Fé (c.1850-c.1930). Em meados do século XX, algumas “tias” destacaram-se como 

baianas nas escolas e, também, como responsáveis pelas tradições culinárias em cada uma das agremiações” 

(LOPES; SIMAS, 2017, P. 290). 



   
 
 

30 
 
 

fenômeno cotidiano pelo surgimento, geográfico e conceitual, que aconteceu nesse perímetro 

urbano, e que se espalhou como característica de um lugar e de uma população específica. O 

estilo “ultrapassou os limites das agremiações carnavalescas e cristalizou-se como a mais 

importante contribuição das camadas populares urbanas do Rio de Janeiro à história da 

música” (MUSSA; SIMAS, 2010, p.13). 

O desenho das vias de tráfego e pontos de encontro dos passantes, para Bretas (2006), é 

algo que diz muito sobre o dia a dia dos habitantes da cidade. É um dos meios pelos quais 

esses moradores produzem suas narrativas e constroem a forma de contá-las. E também é uma 

forma como o crescimento da cidade, os eventos, o ordenamento urbano e a história do lugar 

podem ser observados. 

Firmada na Rua Marquês de Sapucaí, entre a Avenida Presidente Vargas, nas 

proximidades da Central do Brasil – terminal integrado de trens urbanos que, atualmente, 

também abarca os serviços de metrô, ônibus e VLT – e a rua Frei Caneca, no Estácio, a 

Passarela do Samba, ou simplesmente Sambódromo da Marquês de Sapucaí, impõe-se como 

ponto de referência entre a sexta-feira de Carnaval, quando começam os desfiles da série A 

das escolas de samba cariocas, e a quarta-feira de cinzas, quando são realizadas, no mesmo 

local, as apurações dos desfiles da série A e do Grupo Especial cariocas. 

Na Sapucaí, acontecem na sexta-feira e no sábado de Carnaval os desfiles do Grupo A, 

o segundo grupo nesse tipo de hierarquia da organização dos desfiles, que tem transmissão 

televisiva restrita ao estado do Rio de Janeiro. Já no domingo e na segunda-feira de Carnaval, 

desfilam as escolas de samba do Grupo Especial. Essas são as agremiações que têm cobertura 

midiática televisiva em âmbito nacional e que compõem os objetos de estudo desta pesquisa. 

No caso deste trabalho, o recorte será feito pelas seis campeãs – do 1º ao 6º lugar – que 

realizam, ainda, o desfile das campeãs, no sábado após o Carnaval. 

É importante considerar, no entanto, que a Passarela da Marquês de Sapucaí teve sua 

construção finalizada para o Carnaval no ano de 1984. Antes disso, o desfile das escolas de 

samba contava com uma estrutura provisória, montada somente na época do Carnaval, em 

avenidas como a Presidente Vargas, Rio Branco e Antônio Carlos, no centro do Rio de 

Janeiro. Devido à localização central da Sapucaí e ao grande fluxo de foliões, turistas, 

curiosos e carros alegóricos nos dias de desfile, o trânsito do centro do Rio de Janeiro sofre 
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diversas alterações que, com o grande fluxo de pessoas, carros e ônibus de turismo na cidade, 

tornam o trânsito urbano ainda mais denso. 

A Sapucaí faz parte da paisagem cotidiana da vida carioca (conforme figura abaixo). 

Diversas linhas de ônibus que ligam a Zona Norte à Zona Sul da cidade passam nas 

proximidades – área de concentração (Avenida Presidente Vargas, sentido Correios-Central), 

dispersão (Rua Frei Caneca) ou nas áreas de recuo das baterias (Rua Benedito Hipólito e 

Avenida Salvador de Sá) – da Passarela. Para atravessar o túnel Santa Bárbara, que liga o 

bairro do Catumbi, no centro, ao bairro das Laranjeiras, na Zona Sul, passa-se pelo Viaduto 

São Sebastião, paralelo às arquibancadas do setor ímpar do Sambódromo. Então, não só o 

trânsito local é desviado na época do Carnaval, como o itinerário de algumas linhas do 

transporte público muda completamente. 
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Figura 1: Visão aérea da região do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Fonte: Google Maps 

 

Em 2017, a sexta-feira de Carnaval, um dos dias considerados críticos pelos 

organizadores, teve ponto facultativo para o serviço público. Para evitar passar pelas ruas do 

centro, que todos os anos têm interdições por conta do trânsito dos carros alegóricos, a 

prefeitura sugeriu que os motoristas usassem o Túnel Marcello Alencar, que liga a Linha 

Vermelha, a Ponte Rio-Niterói e a Avenida Brasil ao Aterro do Flamengo e ao Aeroporto 

Santos Dumont
33

. 
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 Leia mais em http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/saiba-como-sera-o-esquema-de-transito-

no-rio-durante-o-carnaval. Acesso em 01/06/2017. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/saiba-como-sera-o-esquema-de-transito-no-rio-durante-o-carnaval
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/saiba-como-sera-o-esquema-de-transito-no-rio-durante-o-carnaval
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Além da região do centro da cidade, o subúrbio carioca também tem sua paisagem 

urbana impactada pelas escolas de samba. As agremiações dos grupos B, C, D e E – são 

aproximadamente 50 escolas só nestes grupos – desfilam na Estrada Intendente Magalhães, no 

Campinho, na Zona Norte do Rio, importante via do subúrbio carioca que sofre interdição 

parcial nos dias de desfiles junto a outras vias dos arredores. 

Como define Certeau (2014), a cidade, seu conceito utópico e urbanístico, se resume a 

três características. Primeiro, um espaço próprio e o isolamento de poluições físicas, mentais 

ou políticas que poderiam prejudicá-la. Segundo, um tempo próprio que substitua as 

resistências das tradições – ou seja, o emergir de uma cidade prevê, antes, o nivelamento e 

padronização de todos os indivíduos ali presentes. E, em terceiro, por fim, a criação de um 

sujeito universal e anônimo, que nada mais é do que a própria cidade e a maneira como se 

constitui. 

Hoje, sejam quais forem os avatares desse conceito, temos de 

constatar que se, no discurso, a cidade serve de baliza ou marco 

totalizador e quase mítico para as estratégias socioeconômicas e 

políticas, a vida urbana deixa sempre mais remontar àquilo que o 

projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do poder "se urbaniza", 

mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 

compensam e se combinam fora do poder panóptico (CERTEAU, 

2014, p. 174). 

Para Certeau (2014), o ato de caminhar pela cidade é uma maneira de ressignificar 

lugares, de atualizar suas noções de onde é permitido estar ou não, o que impede sua 

caminhada e o que lhe permite continuar. É durante essa prática que descobre caminhos mais 

fáceis, ou mais perigosos, percursos rotineiros, atalhos ou desvios. Por isso, as caminhadas 

representam uma série de variáveis que não dependem apenas do sujeito caminhante, mas que 

remetem a normas sociais, dentro de uma noção de "retórica habitante", que associa o ato de 

caminhar a uma estrutura linguística. 

O conceito de retórica habitante é condicionado por Certeau (2014) a partir de dois 

fatos: a correspondência das práticas do espaço à manipulação sobre elementos de base de 

uma ordem construída e a criação de um "sentido literal" definido pelo sistema urbanístico, 

com os símbolos e sentidos dos urbanistas e arquitetos tais como as normas criadas pelos 

gramáticos e linguistas. 
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Se a ordem social vigente, além das sinalizações de caminhos e desvios, guiam o 

caminhar que significa e ressignifica espaços urbanos, é plausível afirmar que as mudanças 

espaciais urbanas provocadas pelo desfile das escolas de samba produzem e permitem que 

sejam produzidos novos significados, ou que velhos significados sejam reempregados, à 

sociedade atingida por essas mudanças. 

Podemos dizer ainda que o carnaval carioca pode ser entendido como fenômeno a 

partir da perspectiva de Kosik (1976) sobre o estudo dos fenômenos. Quando as escolas de 

samba se tornam um produto da tentativa humana de, ao retratar, compreender a realidade e a 

si próprio, tem-se um produto histórico-social que é resultado prático desse processo de 

descobrimento. Kosik (1976) afirma que é por meio dos fenômenos que o indivíduo se torna 

um ser cotidiano, e para que isso se efetive, é necessário que ele vivencie a realidade e tenha 

experiências no lugar e tempo em que está inserido. 

As escolas de samba são, para os sambistas, o lugar em que essa experiência cotidiana 

é realizada. Na composição das agremiações, ou mesmo ao observar os cortejos preparados 

por elas, o indivíduo se torna um ser cotidiano ao participar daquela manifestação, ao 

entender a existência delas e ao integrar aquele evento à história de todo o país, associando-o 

como componente de uma identidade cultural brasileira e descobrindo-se enquanto 

componente ou enquanto agente passivo, porém atravessado por esta realidade. 

Nas mudanças espaciais propostas na cidade do Rio de Janeiro a partir do 

Sambódromo – tanto a partir de sua construção como as mudanças feitas ano a ano no trânsito 

local para que os desfiles sejam possibilitados –, têm-se as linguagens e estratégias de 

comunicação que, para Bretas (2006), são meios de inserir o indivíduo na vida cotidiana. “Há 

várias formas de narrar o cotidiano, vários sujeitos que produzem essas narrativas e modos de 

dizer específicos. O desenho das cidades, com suas vias de tráfego e pontos de encontro dos 

passantes, pode dizer muito sobre o dia-a-dia de seus habitantes” (BRETAS, 2006, p. 38).  

Para a autora, as experiências vividas no cotidiano constituem um saber orgânico que 

“incorpora experiências ancestrais sedimentadas e as atualiza no dia a dia” (BRETAS, 2006, 

p.33). Esse saber não é explícito, mas é adquirido com a interação entre os indivíduos e com o 

exercício dessas competências e habilidades adquiridas no cotidiano. Vivenciá-las é um meio 

de atualização do conhecimento comum e de formação de uma consciência da vida. Daí, a 

noção de que, no carnaval, há trajetos que não podem ser feitos por conta das ruas 
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bloqueadas; ou de que o trânsito sempre estará ruim em determinado horário e local por conta 

dos blocos ou da movimentação de carros alegóricos. 

Essa inserção do indivíduo em lugares e situações que sofrem influências e que por 

vezes há identificação – a identificação cultural, no caso do carnaval carioca – é resultado de 

uma prática que, para Kosik (1976), manifesta a própria essência social. Dessa forma, o 

carnaval carioca enquanto resultado dessa prática tem em sua essência a busca e a 

reivindicação pelo seu lugar físico, que é a rua; seu lugar de importância histórico-cultural 

enquanto movimento da cultura negra carioca e, também, brasileira, no momento em que se 

expande midiaticamente e inspira carnavais em todo o país – há desfiles de escolas de samba 

em capitais como Manaus (AM), Curitiba (PR), Vitória (ES), Recife (PE) e Brasília (DF). 

Porém, ao mesmo tempo, essa essência só é manifestada quando há consciência sobre 

o fenômeno, conforme Viana (2008). Para a fenomenologia, o sentido dos fenômenos pode 

ser compreendido a partir da análise das vivências intencionais e conscientes. "A 

Fenomenologia objetiva analisar as vivências intencionais da consciência buscando 

compreender o sentido dos fenômenos" (VIANA, 2008, p.17). 

Por outro lado, a partir de um ponto de vista marxista, Viana (2008) discute a relação 

entre consciência e realidade. Ele explica que a consciência é uma expressão da realidade, 

enquanto a realidade é um elemento independente da consciência e é fundamental para a 

compreensão das representações sociais. O individuo real, concreto, tem consciência de suas 

relações e de si mesmo, mas os outros indivíduos e a natureza existem independentemente 

dessas relações. Por isso, a realidade existe independente e distintamente da consciência 

individual. 

No entanto, isto revela, simultaneamente, uma unidade e uma 

contradição entre consciência e realidade. A unidade se revela no fato 

de que a consciência só pode ser consciência da realidade, mas tal 

como o indivíduo a vê, o que revela sua contradição, pois ele a vê a 

partir de sua relação com ela, e esta, devido à divisão social do 

trabalho, não é vista em sua totalidade, o que possibilita a consciência 

ilusória. (VIANA, 2008, p.56). 

 

Se Kosik (1976, p.19) afirma que "o aspecto fenomênico da coisa é produto natural da 

praxis cotidiana" e que "a práxis utilitária cotidiana cria "o pensamento comum"", podemos 

afirmar que tanto o aspecto fenomênico como o senso comum estão diretamente ligados e 



   
 
 

36 
 
 

bebem da mesma fonte de vivência cotidiana do indivíduo. Nessa perspectiva, tanto a forma 

que o fenômeno adquire como o senso comum produzido a partir dele são conceitos que 

sofrem influências diretas um do outro e, também, do meio, devido à origem na praxis.  

Dessa forma, os fenômenos seriam as formas de representações sociais, que são 

saberes dinâmicos e diversos, relacionados ao popular e ao senso comum. Kosik (1976) 

explica, ainda, que as representações cotidianas são projeções de “determinadas condições 

históricas petrificadas” (KOSIK, 1976, p.19); são as aparências que constituem o pensamento 

comum humano e que conferem validade ao que é ou não real. É sob esse sistema de 

aparências e de significação que giram as transmissões televisivas do carnaval carioca. 

 

1.2 A RELAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DE SAMBA E A MÍDIA 

“A mídia desempenha um papel crucial na história social do samba”, afirmam Lopes e 

Simas (2017, p.187). Eles contam que uma das primeiras relações entre os meios de imprensa 

e o carnaval, na faceta do samba, surgiu por volta de 1889 e perdurou até o final da década de 

1960, nas mãos dos cronistas carnavalescos. Em geral, afrodescendentes e egressos das 

camadas populares, não tinham o mesmo prestígio que os cronistas literários, mas foram 

fundamentais para abrir espaço, legitimar e dar visibilidade à cultura negra (LOPES; SIMAS, 

2017). 

Ainda se tratando dos veículos impressos, os jornalistas especializados em samba 

começaram a atuar antes mesmo de haver faculdades de jornalismo no Brasil. Lopes e Simas 

(2017) registram que esses profissionais ajudaram a abrir espaço para o samba a partir da 

década de 1950, ao mesmo tempo em que as escolas de samba conseguiram maior 

visibilidade. 

Foi para preencher as páginas de um jornal impresso, inclusive, que aconteceu aquela 

que é considerada a primeira disputa oficial entre as escolas de samba. Em 1932, o dono do 

jornal Mundo Sportivo, Mário Filho, solicitou ao repórter Carlos Pimentel que organizasse 

um concurso carnavalesco para ocupar as páginas do jornal em um momento de pouca 

movimentação esportiva. Em 1933 e 1934, o jornal O Globo foi o organizador do evento. Já 

em 1935, o desfile passou a ser organizado pelo poder público (Cardoso, 2008). 
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Em 1935, o universo das escolas de samba apareceu pela primeira vez no cinema 

nacional, no filme Favela dos Meus Amores
34

. A história tinha como cenário principal o 

Morro da Favela e contou com a atuação de sambistas de diversas escolas. Em 1937, quem 

estreou nos cinemas foi o compositor mangueirense Cartola, a convite de Heitor Vila-Lobos, 

com um papel de figurante no filme Descobrimento do Brasil
35

. 

Foi nos anos 1930, também, que o rádio se tornou o maior meio difusor das músicas 

carnavalescas, conforme apontado por Ferreira (2004). Em 1936, surgiu a Rádio Nacional, 

que tinha destacada importância na divulgação das marchinhas de carnaval e na promoção de 

programas carnavalescos de auditório. No mesmo ano, com sinais de apreço por parte do 

governo brasileiro, então liderado por Getúlio Vargas, ao fascismo
36

 e ao nazismo
37

, o 

Departamento Nacional de Propaganda (posteriormente transformado no DIP, Departamento 

de Imprensa e Propaganda) realizou a edição do jornal A Hora do Brasil (hoje A Voz do 

Brasil) no dia 30 de janeiro de 1936 na Mangueira, com transmissão direta para a Alemanha 

(Cabral, 2011). 

Durante essa primeira parte da Era Vargas – conhecida como Estado Novo, entre 1937 

e 1945 – o carnaval brasileiro e o samba foram “exportados” ao exterior como parte 

formadora da Política da Boa Vizinhança com os Estados Unidos. O projeto nacionalista de 

Vargas estava focado no desenvolvimento industrial e na conquista da autonomia nacional 

                                                           
34

 Filme desaparecido, de acordo com o site da Cinemateca Brasileira. Longa-metragem, originalmente gravado 

em 35mm, do gênero musical. Produzido pela companhia Brasil Vox Filme e pela produtora Carmen Santos. O 

cineasta Humberto Mauro foi responsável pelo roteiro, direção, fotografia, som e montagem. Outras informações 

em: http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=

003694&format=detailed.pft. Acesso em 15/11/2018. 
35

 Adaptação da carta de Pero Vaz de Caminha pelo cineasta Humberto Mauro. Tem duração de 60 minutos e 

formato 35mm. Outras informações em: http://www.cinemateca.org.br/filme/o-descobrimento-do-brasil. Acesso 

em 15/11/2018. 
36

 O dicionário online Michaelis apresenta três definições para o termo Fascismo: (1) Sistema ou regime político 

e filosófico, antiliberal, imperialista e antidemocrático, centrado em um governo de caráter autoritário, 

representado pela existência de um partido único e pela figura de um ditador, fundado na ideologia de exaltação 

dos valores da raça e da nação em detrimento do individualismo, como o estabelecido na Itália por Benito 

Mussolini (1883-1945), em 1922, cujo emblema era, simbolicamente, o fascio, isto é, o feixe de varas dos 

lictores romanos. (2) Tendência para o controle ditatorial; regime autoritário. (3) Atitude ou postura própria de 

fascista. Leia mais em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/fascismo/. 

Acesso em 15/11/2018. 
37

 De acordo com o Michaelis Online: “Doutrina e partido alemão de extrema direita, caracterizado pelo 

preconceito excessivo e pela ênfase à superioridade da raça ariana, fundado e liderado por Adolf Hitler (1889-

1945); hitlerismo, nacional-socialismo”. Leia mais em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/nazismo/. Acesso em 15/11/2018. 

http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=003694&format=detailed.pft
http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=003694&format=detailed.pft
http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=P&nextAction=search&exprSearch=ID=003694&format=detailed.pft
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/fascismo/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/nazismo/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/nazismo/


   
 
 

38 
 
 

perante os grandes grupos econômicos nacionais. É quando se fortalece no Brasil a cultura 

carnavalesca como constituição da identidade brasileira. 

Como registram Lopes e Simas (2017), nessa época, Carmem Miranda fez sucesso nos 

Estados Unidos; o samba “O que é que a baiana tem?” foi lançado pela mesma cantora no 

filme norte-americano Banana da Terra; Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres viajaram a 

Montevidéu para participar da Gran Exposición Feria Internacional Del Uruguay; e Cartola e 

o Conjunto da Mangueira se apresentaram no Cassino Atlântico, por um mês. Em 1940, 

estreava na Rádio Cruzeiro do Sul o programa A Voz do Morro, comandado por Paulo da 

Portela e Cartola. 

Nos anos 1940, como registram Kiffer e Ferreira (2015), as escolas de samba, na 

busca por firmar-se enquanto espetáculos típicos da cultura brasileira em diálogo com o 

global refletiram a dinâmica do processo conhecido pelos estudos culturais, a partir de 

Certeau, como táticas da cultura popular. "Deixando, paulatinamente, de serem vistas como 

eventos folclóricos para se apresentar como verdadeiros espetáculos da brasilidade, dignos de 

representar a nação perante o mundo, as escolas de samba se tornariam terreno fértil não só 

para a legitimação de uma cultura popular “brasileira”, mas também para diálogos com o 

espaço global" (KIFFER, FERREIRA, 2015, p. 57). A partir destas considerações e das 

reflexões de Stuart Hall (2006) apresentadas em seguida, é possível concluir que o desfile das 

escolas de samba constitui parte relevante da cultura nacional brasileira e que, dessa forma, se 

tornou um componente da identidade nacional. 

Hall (2006) considera que as identidades nacionais não são algo natural, com a qual os 

indivíduos nascem, mas que são formadas e transformadas no campo da representação. Ele 

explica que a identificação que outrora era associada a tribos, religiões, povos e regiões, foi 

transferida gradualmente para as culturas nacionais; e que as especificidades regionais e 

étnicas foram subordinadas ao que ele chama de "teto político" dos estados-nação. Por isso, a 

ideia de cultura nacional é uma construção moderna diretamente relacionada aos significados 

impostos pelo Estado. 

Para Hall (2006), o tempo e o espaço são as coordenadas básicas de todo sistema de 

representação, uma vez que todo meio de representação - escrita, desenho, fotografia - traduz 

em si características temporais e espaciais. No entanto, as identidades culturais nacionais 

foram deslocadas no fim do século XX pela globalização, que mudou as noções de tempo e 
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espaço até então compreendidas. "... se sente que o mundo é menor e as distâncias mais 

curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância" (HALL, 2006, p.69). 

Hall (2006) também aponta que mesmo sendo uma formação moderna, o discurso da 

cultura nacional não é tão moderno, como afirma o próprio autor. É esse discurso que permite 

o equilíbrio entre o passado e o futuro, uma vez que o anacronismo, a menção a tempos 

passados melhores que os atuais, muitas vezes é usado como uma estratégia de purificação, de 

afastar aqueles que ameaçam aquela identidade. Então, ele sugere que ao invés de pensarmos 

as culturas nacionais como elementos que unificam e igualam os sujeitos de distintas classes, 

gêneros e raças, que a pensemos como um dispositivo discursivo, já que elas são unificadas 

somente pelo exercício do poder, e que são atravessadas por diferenças. 

Pode-se considerar que esse processo aconteceu com as escolas de samba. Nos anos 

1930, em meio a um clima de valorização do nacional e busca pela identidade brasileira, as 

escolas de samba optaram por apresentar apenas temas nacionais em seus desfiles (Cardoso, 

2008). Na mesma década, com o início da Era Vargas – quando Getúlio Vargas passou a ser o 

presidente após tomar o poder com a Revolução de 1930 (também entendida como Golpe de 

1930 por alguns historiadores) – a valorização da cultura nacional fez com que o que fosse 

considerado autêntico constasse nas propostas culturais oficiais, como registrado por Lopes e 

Simas (2017). Foi durante o Estado Novo – primeira parte da Era Vargas, entre 1937 e 1945 – 

que o carnaval brasileiro e o samba foram “exportados” ao exterior como parte formadora da 

Política da Boa Vizinhança com os Estados Unidos.  

No Brasil, o populismo do estado possibilitou com que a música urbana negra - o 

samba, inclusive - fosse incorporada, primeiro, como gesto produtivo e, depois como 

legitimação cultural do ritmo que aquele gesto continha, conforme detalha Martín-Barbero 

(1997). Esse gesto é a manifestação física do negro enquanto ser humano e enquanto 

componente de sua própria cultura, ao mesmo tempo em que estabelece o trabalho físico 

enquanto meio principal de sobrevivência. De acordo com Martín-Barbero (1997), há entre o 

gesto do trabalho e o ritmo da dança "uma simbiose de trabalho e ritmo que contém a 

estratégia de sobrevivência do escravo" (p.239), que o branco não consegue entender e que 

permite ao negro sobreviver ao cansaço e ao esforço. 
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Essa perspectiva também é apontada por Martín-Barbero (1997), quando afirma que a 

música negra teve que atravessar uma dupla barreira ideológica para firmar-se como urbana: a 

da concepção de raiz, "essência", que remete ao mundo rural; e a da cultura identificada como 

arte, "distante" e "elevada". Além disso, aponta, "o projeto do nacionalismo musical opera 

sobre um eixo interior e outro exterior" (BARBERO, 1997, p.240). O eixo interior consistiria 

no isolamento do que é folclórico e interiorano da música comercializada feita na cidade. Já o 

eixo exterior sintetizaria o folclore local com a tradição europeia, sem que causasse 

estranhamento, mas que também refletisse a nacionalidade ao estrangeiro. Por isso, pelas 

mãos do rádio e da "vanguarda estrangeirizante", como define o autor, emerge a cultura 

popular urbana. 

Só que essa divisão gera atrito, tanto por parte das classes mais populares, que a 

produzem, quanto das classes mais altas, que não a aceitam. Dessa forma, o nacional, de 

acordo com Martín-Barbero (1997) encobriria essas tensões com ajuda do nacionalismo 

populista, que busca legitimação na imagem do popular enquanto o popular busca cidadania 

no reconhecimento oficial – tal qual aconteceu com o samba na Era Vargas. Também, 

segundo Hall (2006), a cultura nacional contribuiu para a generalização e padronização de 

diversos patrimônios da sociedade, entre eles a língua e a cultura, tornando-se, também, uma 

característica-chave da industrialização. A identidade nacional, portanto, seria a oportunidade 

do indivíduo de pertencer tanto ao estado-nação político como de identificar-se com a cultura 

nacional. 

Essa padronização e generalização pode ser associada ao que Lopes e Simas (2017) 

falam sobre o uso que a publicidade fez do samba, do carnaval e de uma suposta alegria 

brasileira de maneiras pasteurizadas, como eles mesmos definem, como forma de inclusão 

pelo consumo. Por isso, concluem que os complexos culturais e as caraterísticas 

fundamentais, principalmente do samba, são diluídos em padrões da música pop como forma 

de se adaptar à indústria do entretenimento. É a forma de não causar estranhamento ao 

estrangeiro, como define Martín-Barbero (1997). 

 

1.3 A MIDIATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA NO COTIDIANO 
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Partindo-se do pressuposto midiático da festa, pode-se interpretar que a transmissão 

carnavalesca está no âmbito cotidiano a partir do momento em que proporciona ao espectador 

a vivência de algo em que não pode estar fisicamente presente. Chamo de pressuposto 

midiático a leitura dos meios de produção de cultura – a televisão sendo um destes – como 

componentes fundamentais da reestruturação da identidade contemporânea, conforme Kellner 

(2001). Em seus estudos, o autor salienta que os espectadores modelam comportamentos, 

estilos e atitudes de acordo com o que é mostrado na TV. E, sendo a imagem, a aparência e o 

modo de ser questões vinculadas à identidade na atual sociedade, pode-se considerar que a 

televisão é um grande veículo de mediação no processo de criação da identidade e da 

individualidade, uma vez que o próprio autor conclui que “na sociedade do consumo atual, a 

criação da individualidade passa por grande mediação” (KELLNER, 2001, p.297). 

A interação midiática entre atores e sujeitos também pode ser entendida como um 

fator que permite a aplicação das noções de cotidiano, conforme Bretas (2006). A autora 

afirma que as narrativas midiáticas interpõem na vida comum pautas e temas que agendam o 

cotidiano dos sujeitos, delineando rotinas e organizando o tempo das experiências cotidianas. 

Bretas (2006) define o cotidiano enquanto uma dimensão da vida marcada pela experiência. A 

vida cotidiana é atravessada por experiências de rompimento ou de continuidade, de interação 

e relações entre pessoas e espaços sociais que conferem significados ao nosso viver cotidiano. 

Então, o cotidiano é tanto o conjunto de hábitos e acontecimentos regulares, habituais e 

repetitivos, quanto é aquela dimensão que se abre ao novo e permite o englobamento de novos 

saberes comuns. É cotidiano quando a midiatização de um desfile carnavalesco agenda as 

comemorações da data em todo o país, e também é igualmente cotidiano quando esse desfile 

se permite ser transformado tanto pela lógica midiática quanto pelas adaptações necessárias 

ou facultativas a esse novo meio agregado. 

Quando digo transformações pela lógica midiática, me refiro ao que Cardoso (2008) 

relata sobre as escolas de samba investirem mais no "visual" do desfile a partir do momento 

em que o aumento da visibilidade midiática as transforma em espetáculo. O jornalista aponta, 

ainda, que a televisão teve outro papel nesse processo: o de fazer as escolas se organizarem 

pelo pagamento pelo uso de suas imagens. Cada vez mais, as escolas de samba se mostram 

capacitadas a negociar o espaço em mídia, preocupando-se com o lucro e transformando-se 

em instituições que movimentam valores monetários consideráveis. Aqui, mais uma vez, há o 

exemplo das táticas, exercícios que definem e marcam o cotidiano para Certeau (2014). O 
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processo de negociação da valorização das escolas de samba junto à mídia televisiva para 

fortalecer financeiramente as agremiações é um exemplo do processo de negociação com o 

“ente mais forte”. A partir do momento em que as escolas de samba se conscientizam do 

poder que têm diante das transmissoras – essa conscientização é um exemplo da estratégia de 

Certeau – e a negociação se torna um processo de troca entre as emissoras e as agremiações, 

estabelece-se a vivência cotidiana. 

Quando se fala sobre uma transmissão televisiva, fala-se necessariamente de uma 

narrativa construída em torno de um fato. A narrativização é entendida por Certeau (2014) 

como uma "maneira de fazer" textual, em que o relato estaria indissociável da prática. Por 

isso, para o autor, cientificamente, os contos populares e romances teriam valor para a ciência 

moderna, porque são narrativas estabelecidas com um "saber-dizer" adequado ao seu objeto e 

ao contexto social em que estão inseridas. Da mesma forma, para o entendimento científico da 

transmissão televisiva do carnaval, a construção da narrativa em torno das escolas de samba, 

com suas especificidades adequadas ao público que a recebe, deve ser entendida como uma 

fonte de saber que descreve mais o contexto social em que está inserida – para quem fala ou 

para quem quer falar – do que propriamente o fato narrado. A descrição dos desfiles, os 

comentários dos apresentadores e os relatos que remetem a outros carnavais ou a experiências 

anteriores são narrativas construídas em torno de práticas cotidianas, adaptadas ao objetivo do 

discurso. 

Certeau (2014) também afirma que o relato faz parte das táticas cotidianas, sendo uma 

prática do espaço, inclusive citando o jornal televisionado como um exemplo de demarcação 

do espaço, ao noticiar acontecimentos em locais específicos. No entanto, a narrativa 

construída em torno do espaço não seria apenas uma forma de transformá-lo para o campo da 

linguagem, mas de propor e organizar uma viagem, por meio daquela narrativa, ao 

interlocutor. Nessa mesma linha, Certeau (2014) organiza a diferença entre espaço e lugar. 

Lugar é aquele em que há uma ordem, qualquer que seja, em que cada elemento tem seu 

lugar, e daí se tem excluída a possibilidade de duas coisas ocuparem o mesmo lugar. Já o 

espaço leva em consideração a direção, as quantidades de velocidade e o tempo. "Em suma, o 

espaço é um lugar praticado" (CERTEAU, 2014, p.202). Da mesma forma que o autor afirma 

que a rua é transformada em espaço pelos pedestres, pode-se dizer que a construção 

geométrica do sambódromo tem sua prática transformada tanto pelos sambistas e pelas 
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escolas, como pela transmissão televisiva, uma vez que cada um desses conferem significados 

que podem ser semelhantes ou diferentes, a um espaço, por meio de suas práticas cotidianas. 

 

1.4 O CARNAVAL MIDIATIZADO 

O Rio de Janeiro é uma cidade com vocação global e centralizadora dos meios de 

comunicação, de modo que as rádios e jornais cariocas falavam para o país inteiro (PAIVA; 

SODRÉ, 2004). Tanto é que, no Rio, foi construída uma espécie de “geografia televisiva” a 

partir da articulação da mídia com as instituições tradicionais da vida urbana, como definem 

os autores. Paiva e Sodré (2004) citam o sociólogo alemão Georg Simmel para afirmar que a 

televisão cria um espaço social e constitui uma realidade. A “nova região” defendida por 

Simmel é o surgimento de um novo “bios”, uma “esfera de vida própria” em que “a 

deterioração da cidade tradicional encontra uma espécie de compensação artificial na 

programação televisiva” (PAIVA; SODRÉ, 2004, p.118). 

Martín-Barbero e Rey (2004) defendem que não se pode pensar a experiência cultural 

latino-americana do final do século fora das estruturas comunicativas da sociedade. Entre 

essas estruturas, a televisão é “o mais sofisticado dispositivo de moldagem e deformação do 

cotidiano e dos gostos populares” (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p.26) ao mesmo tempo 

em que é uma das formas de mediação mais expressivas da cultura popular, entendida pelos 

autores como a hibridização entre os produtos televisivos midiáticos do Ocidente e as 

matrizes culturais dos países da América Latina. 

Além disso, consideram os autores que, na atual sociedade, a ideia de modernidade 

que se emprega está diretamente relacionada à construção de nações modernas por meio da 

criação de uma cultura e de uma identidade nacional, como já citado neste trabalho. Esse 

projeto, para Martín-Barbero e Rey (2004, p.42), só é possível com a comunicação entre 

massas urbanas e Estado e, por isso, as mídias têm papel fundamental em transformar “as 

massas em povo e o povo em nação”. Isso seria feito com uma mediação entre as culturas 

tradicionais e as novas culturas urbanas, embora, pela perspectiva de Hall (2006), não exista 

uma cultura tradicional ou popular “pura”, que não tenha sofrido ou aderido a influências 

externas, já que as culturas estão em constante processo de formação, reformulação e 

negociação com o exterior. No entanto, é o que se pratica quando, pela televisão e por outras 
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mídias em geral, o Carnaval de cidades menores ou até mesmo das maiores que o Rio de 

Janeiro é influenciado pelos desfiles da Marquês de Sapucaí. 

Trazendo para o âmbito da televisão, que é o foco deste trabalho, Martín-Barbero e 

Rey (2004) consideram que nos países em que nem a cultura nem os espaços de expressão 

política são suficientemente fortes, a TV acaba sendo o veículo em que as pessoas 

desenvolvem a vivência cotidiana que não encontram na vida prática, nem na escola, nem na 

cultura. Não à toa, afirmam que “a televisão é a mídia que mais radicalmente irá desordenar a 

ideia e os limites do campo da cultura” (MARTÍN-BARBERO, REY, 2004, p.33). 

Além de ser um espaço para comunicação entre massa e estado, e entre novas culturas 

e culturas tradicionais, os autores reforçam que a TV em seus formatos não comerciais – nas 

possibilidades oferecidas por canais culturais, regionais, locais ou comunitários, também 

apresenta cruzamentos estratégicos entre as tradições culturais dos próprios países. É nessa 

ideia que se sustenta uma das hipóteses de nossa pesquisa, que tem como um dos objetos, uma 

TV pública que terá sua transmissão comparada à de uma emissora privada, de caráter 

comercial. 

Mesmo que a internet e outras tecnologias de comunicação tenham tomado espaço nos 

últimos anos, a TV continua ocupando um papel importante no cotidiano da maioria da 

população brasileira, como afirma França (2009). Como citado na introdução deste trabalho, 

em 2014, a televisão estava presente em 97,1% dos domicílios brasileiros
38

 e, em 2016, foi o 

principal meio de se informar sobre as notícias do país
39

 para 63% dos brasileiros, contra 26% 

da internet. Tal importância da televisão se deve ao fato de que “ela responde muito bem a 

aspectos socioeconômicos e culturais em nosso país; tem um custo viável frente ao poder 

aquisitivo de nossa população, e se ajusta ao nosso modo de vida” (FRANÇA, 2009, p.28). 

Além disso, “a TV tem sabido conviver bem com a internet, se apropriar de seus recursos e 

estabelecer com ela uma relação não de concorrência, mas de extensão” (idem). 
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 De acordo com dados do Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Leia mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ibge-embardada-ate-amanha-10h-

0604. Acesso em 19/11/2017. 
39

 Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, divulgada anualmente pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República. Leia mais em: http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-

+Edicao+no+287+-+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-

goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/G

eral/details-917. Acesso em 19/11/2017. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ibge-embardada-ate-amanha-10h-0604
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ibge-embardada-ate-amanha-10h-0604
http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/Geral/details-917
http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/Geral/details-917
http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/Geral/details-917
http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/Geral/details-917
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A autora repele a possibilidade de estudar a televisão como um veículo único e de 

comunicação unilateral, bem como aplicar esquemas entre diferentes sociedades – como 

comparar os estudos entre Itália, França e Brasil, a exemplo da própria. Isso porque a TV 

acompanha os movimentos e tendências da sociedade em que está inserida, veiculando seus 

valores e normas, além de servir tanto como mecanismo de manutenção da ordem, como um 

ambiente de cruzamento de representações e constituição de novas imagens, impactando 

diretamente no contexto em que está inserida (FRANÇA, 2009). 

Sabe-se que, enquanto referência nacional em termos de comunicação, a vocação 

global do Rio de Janeiro e a transmissão nacional do desfile das escolas de samba se somam 

para firmar o carnaval carioca como um evento que agenda as comemorações carnavalescas 

em todo o Brasil. Da mesma forma que o réveillon e o natal têm suas vinhetas e propagandas 

específicas, que marcam a época, o carnaval também tem uma vinheta bastante característica, 

a vinheta Globeleza
40

, que se posiciona como portal de abertura para a festividade. 

A mídia carioca sempre teve uma relação estreita com as escolas de samba desde o 

início dos desfiles. Além dos jornais impressos, o rádio também foi um importante 

instrumento de divulgação das escolas de samba, tanto ao tocar os sambas-enredo, como ao 

dar espaço para sambistas de projeção. Cartola e Paulo da Portela, por exemplo, comandaram 

o programa A Voz do Morro, da Rádio Cruzeiro do Sul, a partir dos anos 1940 (Lopes; Simas, 

2017). 

Em 1964, de acordo com Cabral (2011), as TVs Rio e Tupi estavam credenciadas para 

a cobertura dos desfiles. Em 1966, a TV Globo já fazia a cobertura do Carnaval do Rio de 

Janeiro
41

. Mas foi só em 1970, como afirmam Lopes e Simas (2017) que o desfile foi 

transmitido de forma integral pela primeira vez – anteriormente, só eram feitos flashes 

jornalísticos. Em 1973, a TV Globo fez sua primeira transmissão a cores do desfile das 
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 A vinheta Globeleza é a vinheta que anuncia o início das coberturas de carnaval na TV Globo. Ela existe desde 

1990 e, até 2016, consistia em mostrar o corpo e a performance do samba de mulheres passistas, negras, 

apresentadas nuas, apenas com o corpo pintado – eram as chamadas “Globelezas”, entre as quais o nome mais 

famoso é o de Valéria Valenssa (Ver mais: https://www.youtube.com/watch?v=fvx-9rSEHJU. Acesso em 

30/09/2017). Esse roteiro gerava muitas críticas devido à exploração sexual e objetificação da mulher negra. Em 

2017, a vinheta teve seu roteiro mudado: a Globeleza, então, apareceu vestida, com figurinos temáticos dos 

diferentes carnavais do Brasil (como o frevo e o maracatu, e não mais só o samba) e junto a diversas outros 

personagens que transpareciam a diversidade das comemorações carnavalescas no país. (Ver mais: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRgrMzZqAEY. Acesso em 30/09/2017). 
41

 Embora a fonte não especifique se a cobertura era especificamente do ou incluía os desfiles de escolas de 

samba. Fonte: http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm. Acesso em 17/07/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=fvx-9rSEHJU
https://www.youtube.com/watch?v=gRgrMzZqAEY
http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm
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escolas de samba que, na época, ainda desfilavam todas no mesmo dia, na avenida Presidente 

Antônio Carlos
42

. 

Somente em 1984, com a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o 

desfile pôde ser transmitido ao vivo em cadeia nacional de televisão. Naquele mesmo ano, os 

desfiles, que antes aconteciam sempre na mesma noite, foram divididos em dois dias. Devido 

a essa nova divisão, a TV Globo alegou que não teria condições técnicas de transmitir o 

espetáculo, que foi assumido pela TV Manchete com exclusividade, atraindo a maior parte da 

audiência. A partir de 1985, a TV Globo assumiu as transmissões oficiais, padrão que se 

manteve até o presente ano de 2018. 

A relação entre a mídia e as escolas de samba é próxima desde o início desta 

manifestação. Os jornais e a imprensa, em geral, sempre realizaram concursos carnavalescos, 

como a escolha do Cidadão do Samba. Hoje, alguns dos prêmios destinados a escolas e 

personalidades do Carnaval são diretamente ligados aos jornais, como o Estandarte de Ouro, 

do jornal O Globo. 

Entre os anos 1930 e o início dos anos 1950, os jornais impressos foram os grandes 

porta-vozes das escolas de samba, dedicando matérias e, em alguns casos, até páginas diárias 

às agremiações. Alguns jornais se aliavam às entidades que reuniam e representavam as 

escolas e atuavam em seu favor, casos detalhados por Cabral (2011). 

Partindo de uma observação simples da transmissão televisiva dos desfiles, pode-se 

interpretar que o carnaval televisionado está inserido no âmbito cotidiano a partir do momento 

em que proporciona ao espectador a vivência de algo em que não pode estar fisicamente 

presente. Bretas (2006), afirma que as narrativas midiáticas interpõem na vida comum pautas 

e temas que agendam o cotidiano dos sujeitos, delineando rotinas e organizando o tempo das 

experiências cotidianas. Ela dá como exemplo a forma como a programação televisiva 

delimita o tempo do almoço e do jantar e de como as telenovelas proporcionam ao sujeito a 

oportunidade de estar inserido em novas experiências sem estar fisicamente presente, vivendo 

indiretamente – embora essa lógica apresente variações individuais. 

É isso o que acontece com a transmissão televisiva do Carnaval carioca, 

especificamente no caso da TV Globo. O anúncio dos desfiles das escolas de samba, tal qual a 
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 Ver mais: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ha-40-anos-carnaval-na-tv-durava-15-horas-e-tinha-

revezamento-6621. Acesso em 21/08/2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ha-40-anos-carnaval-na-tv-durava-15-horas-e-tinha-revezamento-6621
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ha-40-anos-carnaval-na-tv-durava-15-horas-e-tinha-revezamento-6621
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vinheta Globeleza e os compactos
43

 de desfiles exibidos ao fim da semana da festividade, 

agendam as comemorações carnavalescas em todo o Brasil. Ali, as transmissões anunciam e 

marcam o período carnavalesco, inserindo os indivíduos em uma lógica festiva na qual 

estarão automaticamente inseridos. 

Certeau (2014) apresenta, ainda, o que ele chama de "Enigma do Consumidor-

Esfinge". O consumidor-esfinge é o espectador da TV que, mesmo que tenha entendimento e 

possa entender o que lhe é passado na imagem, não pode interagir, ganhar espaço, tornar-se 

autor nesse ambiente. 

Uma criança ainda rabisca e suja o livro escolar; mesmo que receba 

um castigo por esse crime, a criança ganha um espaço, assina aí sua 

existência de autor. O telespectador não escreve coisa alguma na tela 

da TV. Ele é afastado do produto, excluído da manifestação. Perde 

seus direitos de autor, para se tornar, ao que parece, um puro receptor, 

o espelho de um ator multiforme e narcísico. (CERTEAU, 2014, 

p.94). 

Diante desse tipo de produção televisiva, diz Certeau (2014), em que não há 

identidade, mas é centralizada, espetacular e barulhenta, classificada por ele como "consumo", 

o indivíduo não se faz por entender o que é colocado por ele, seus próprios produtos e 

significados. Ele é coibido a sucumbir a um padrão pré-estabelecido e imposto, aceitando sua 

quase invisibilidade diante deste contexto. No entanto, mesmo que esse comportamento 

passivo seja esperado pelo locutor, dominador, os espectadores podem subverter essa lógica e 

usá-la em seu favor, desvirtuando os fins que inicialmente o locutor havia planejado. Há uma 

forma de subverter e metaforizar a ordem dominante, permanecer no interior do sistema, 

modificando-o. 

É importante lembrar que a TV não é onipotente
44

. Ela não é a única forma de fornecer 

informações ao público e, além disso, não oferece informações a uma plateia passiva. 

Enquanto assiste à TV, o cidadão carrega em si uma carga de informações, pensamentos, 

posicionamentos políticos e opiniões que foram concebidas ao longo do contexto em que 

vive, dos atos que presenciou e do ponto de vista que a mídia transmitiu sobre aquele assunto. 

Então, o consumidor não é uma esfinge, mas alguém que pensa ativamente sobre o conteúdo 
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 Os compactos de desfiles são exibidos pela TV Globo na programação diurna da emissora, após os desfiles. 

São versões recortadas, de menor tempo de duração, das gravações de cada escola. 
44

 Sobretudo na atualidade, quando a opinião pública também é formada pelas mídias sociais. A própria TV atua 

em muitas vezes em conjunto com essas novas mídias, sobretudo na transmissão dos desfiles da escola de samba. 

No trabalho de Marques (2015), é possível saber mais sobre o impacto da web colaborativa na transmissão da 

TV Globo. 
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narrado e escolhe, consciente ou inconscientemente, aquilo que por ele será assimilado 

enquanto parte da realidade ou ignorado. 

É o que Guimarães e França (GUIMARÃES, FRANÇA, 2004, p.90) afirmam ao dizer 

que “as práticas comunicativas – oriundas da interseção entre a mídia e a sociedade – são 

constituidoras da vida social e, ao mesmo tempo, constituídas por ela”. Ou seja, trazendo para 

o mundo deste trabalho, as práticas comunicativas constituem a vida social quando, por 

exemplo, a TV impacta nos quesitos visuais da escola de samba, provocando um 

aprimoramento diferente da arte de carros alegóricos e fantasias por conta da transmissão; ou, 

ainda, quando interferem no surgimento e no desempenho de derivados de uma manifestação 

essencialmente carioca, como é o caso das escolas de samba, em territórios fisicamente 

distantes dali. Além disso, os autores afirmam que quando “tanto os interlocutores quanto os 

universos de representação adicionados pela situação discursiva são marcados por condições 

estruturais que extrapolam o quadro das relações imediatamente construídas por eles no 

contexto das práticas específicas” (GUIMARÃES, FRANÇA, 2004, p.92). Ou seja, quando o 

espectador ou o sambista se depara com uma forma de ser ou de fazer Carnaval transmitida 

pela TV, há em torno dela, na interpretação que se faz daquele fato, a influência de ideias e de 

vivências de outrora, que não necessariamente vai impactar ou não no significado que a 

transmissão pretende impor ao espectador. 
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2. O CARNAVAL NA TV 

Como vimos no capítulo anterior, o Carnaval das escolas de samba cariocas recebe a 

cobertura televisiva desde a década de 1960, quando só eram feitos flashes jornalísticos; 

passando pela década de 1970, quando a TV Globo fez a primeira transmissão a cores do 

desfile na Avenida Presidente Antônio Carlos; a década de 1980, com a construção do 

sambódromo e a divisão das escolas em duas noites de desfiles; até o presente momento deste 

trabalho, ano de 2018, em que a TV Globo transmitiu com exclusividade os desfiles da 

Marquês de Sapucaí e cedeu os direitos de imagem do desfile das campeãs para a TV Brasil, 

televisão pública brasileira. 

É do ponto de vista da TV como constituinte social e elemento de impacto direto no 

cotidiano da sociedade que podemos concordar com a afirmação de Dominique Wolton 

(1990) de que a televisão é um dos principais exemplos do que se chama de laço social de 

uma comunidade nacional. Ele explica que entre os anos de 1950 e 1970, com situações muito 

específicas de crescimento econômico, êxodo rural e mutações nas formas de trabalho e de 

consumo, que também tiveram reflexos na economia brasileira
45

, que a televisão foi aceita 

enquanto laço social de uma sociedade em transformação. Ele explica que, em uma sociedade 

fragmentada, mais do que massificar, a TV cria os laços entre as diferentes comunidades. 

Ao assistir a TV, como explica o autor, o indivíduo se identifica e se agrega com o que 

está sendo passado na telinha. Sem saber, passa a compor um público junto a todos aqueles 

que a assistem simultaneamente. Nas palavras do autor: “Assisto a um programa e sei que 

outra pessoa o assiste também, e também sabe que eu estou assistindo a ele” (WOLTON, 

1990, P. 124). É uma característica que se faz muito notável, por exemplo, em finais de 

novelas, campeonatos de futebol, matérias inéditas sobre denúncias e escândalos de corrupção 

e, por quê não, no caso do desfile das escolas de samba. Nesse caso específico, o laço social 

se dá entre todos aqueles reunidos em torno de um desfile, seja por conta da escola do 

coração, ou pelo interesse em toda a festividade. Especificamente no caso do Brasil, esse laço 

impacta lugares e pessoas que estão muito distantes umas das outras. Como, por exemplo, os 
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 Como por exemplo a época do presidente Juscelino Kubitschek e seus “50 anos em 5”, nos anos 50, um ideal 

desenvolvimentista baseado em três pilares: indústria, transportes e energia; e o “milagre econômico”, nos anos 

70, em plena Ditadura Militar, em que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o aumento da 

industrialização, sobretudo em setores como a siderurgia e dos petroquímicos, encobriram a imensa desigualdade 

social. 
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fãs de escola de samba que criaram agremiações desse tipo em Manaus (AM), que fica a mais 

de quatro mil quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. 

Além do laço social que une os telespectadores em torno de uma única programação, 

Wolton (1990) cita outro sentido para essa teoria: o de que a TV funciona como um “espelho” 

da sociedade. A sociedade, ao mesmo temo em que é representada pela televisão, tem diante 

de si uma proposta de reflexão de si própria, o que para o autor é “um laço social tênue, 

menos forte e menos limitador do que as situações institucionais ou as interações sociais” 

(WOLTON, 1990, P. 124). Esse laço social aparece como a representação de uma 

oportunidade que se tem, por exemplo, de discutir temas polêmicos ou que estão em discussão 

na sociedade. Apresentando uma situação real e propondo uma discussão sobre um 

determinado assunto ou tema, a TV se forma como esse “espelho” e ao mesmo tempo se 

transforma no laço com o telespectador que reflete a partir do que é colocado ali. Como 

produto da sociedade e de tudo o que se discute, se afirma ou se questiona, a TV carrega para 

dentro de si diversas características dela – uma sociedade machista acaba corroborando com a 

existência de uma TV com características de machismo, por exemplo. 

Mas a força da televisão como laço social vem justamente do seu 

caráter ao mesmo tempo ligeiramente restritivo, lúdico, livre e 

espetacular. É também nisso que ela se mostra adequada a uma 

sociedade individualista de massa, caracterizada simultaneamente por 

essa dupla valorização da liberdade individual e da busca de uma 

coesão social. (WOLTON, 1990, P.124) 

Essa visão de laço social se integra ao que Arlindo Machado (2007) fala sobre a 

percepção da imagem no cinema mas que, dadas as suas devidas proporções, pode também se 

tornar uma reflexão para o espectador televisivo. O autor afirma que a percepção de quem vê 

na telona depende, essencialmente, do que se supõe que o outro indivíduo pode ou não ver e 

do que se supõe que aquele outro indivíduo sabe ou não que eu estou vendo. A percepção da 

imagem em movimento e com som vai muito além do que se vê e apenas do que se é 

mostrado, conforme o autor. “O mesmo campo escópico que constitui o sujeito é também o 

local onde o sujeito fracassa como fonte originária, como foco, como “ponto de vista”, 

porque, malgrado esteja no ponto privilegiado de vidência, ele não é o único vidente da cena”. 

(MACHADO, 2007, p. 97). 

Machado (2007) reflete sobre a identificação do sujeito com a imagem transmitida na 

tela a partir de uma reflexão lacaniana sobre a fase do espelho, vivida pela criança entre os 6 e 
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os 18 meses de vida. Ele explica que é nessa fase que o indivíduo constitui o que é a relação 

entre o eu e o outro, e que dois elementos são fundamentais nessa constituição: a imaturidade 

motora e a maturação precoce do olhar, que permite à criança diferenciar o que é ele e o que é 

outro indivíduo, como a mãe, por exemplo. O autor afirma que essas duas condições estão 

presentes durante a projeção do cinema, porque o espectador só pode se constituir como 

sujeito na tela a partir de sua visão para o outro, objetificando-se, identificando-se em um 

quadro em que ele não figura. No entanto, mesmo sem figurar, o espectador é parte 

fundamental daquele contexto. Mesmo excluído da cena, é em função dele que todo o jogo de 

cena acontece. A história está sempre centrada no público. E tal qual no cinema, a relação é 

semelhante na TV, quando uma programação se dirige diretamente ou mesmo indiretamente 

ao público que a assiste.  

Neste capítulo, vamos nos aprofundar nos estudos das especificidades das coberturas 

televisivas dos Carnavais das escolas de samba. Reuniremos reflexões para entender quais são 

os sentidos produzidos, como e por que são produzidos. Sodré (2003, p.21), explica que “todo 

fenômeno social de largo alcance gera linguagem própria ou, pelo menos, uma prática 

discursiva pela qual se montam e se difundem as significações necessárias à aceitação 

generalizada do fenômeno”. Por isso, vamos investigar as linguagens e os significados 

impressos em cada uma dessas transmissões. 

 

2.1 - CARNAVAL TELEVISIONADO: UM ESTUDO DE MASSA 

Para entender a transmissão do Carnaval a partir da perspectiva dos estudos culturais, 

precisamos, antes, entender o que é cultura e compreender por que o desfile das escolas de 

samba se encaixa nessa definição. Raymond Williams (2008) explica que a palavra “cultura” 

tem origem no nome de um processo, o cultivo (de animais), que por extensão passa a ser 

interpretado como o cultivo ativo da mente humana. Alguns significados apontados pelo autor 

são: “um estado mental desenvolvido”, como no caso de pessoa considerada culta; “os 

processos desse desenvolvimento”, que são as atividades e interesses culturais; e o sentido 

mais comum na atual sociedade, que seria o dos “meios desses processos”, que é a cultura 

considerada arte e trabalho intelectual. 
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No entanto, esta última aplicação, embora seja a mais comum, se confunde com o uso 

antropológico e sociológico para indicar um “modo de vida global” de algum povo ou 

determinado grupo social, conforme o próprio autor. Uma dificuldade no uso do termo que, 

para Williams, pode ser encarada como resultado na convergência de interesses para a 

formação da sociedade, que seriam as ênfases no que ele chama de “espírito formador”, 

descrito por ele como “uma certa linguagem, estilos de arte, tipos de trabalho intelectual” 

(WIILLIAMS, 2008, p.11), “como nas histórias nacionais de estilos de arte e tipos de trabalho 

intelectual que manifestam, relativamente a outras instituições e atividades, os interesses e 

valores essenciais de um “povo”” (WILLIAMS, 2008, p.12); e em “uma ordem social global”, 

“considerada produto direto ou indireto de uma ordem primordialmente constituída por outras 

atividades sociais” (idem), “investigação desde o caráter conhecido ou verificável de uma 

ordem social geral até as formas específicas assumidas por suas manifestações culturais” 

(idem). Essas ênfases também são nomeadas por ele, respectivamente, como idealista e 

materialista. 

Embora elas ainda estejam em evidência, Williams sinaliza para uma nova forma de 

convergência na contemporaneidade. Aquela “em que a “prática cultural” e a “produção 

cultural” (seus termos mais conhecidos) não procedem apenas de uma ordem social 

diversamente constituída, mas são elementos importantes em sua constituição” (WILLIAMS, 

2008, p.12). Ela participa de alguns elementos da posição idealista, e tem outros elementos 

em comum com a materialista, mas “encara a cultura como o sistema de significações 

mediante o qual necessariamente (se bem que entre outros meios) uma dada ordem social é 

comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada” (WILLIAMS, 2008, p.13). 

O autor defende que há, de toda forma, uma convergência prática entre os sentidos 

antropológico e sociológico da cultura como “modo de vida global” distinto, com um sistema 

de significações essencial e envolvido em todas as formas de atividade social; e a ampliação 

do sentido de produção artística e intelectual para todas as “práticas significativas”, 

englobando também a linguagem, moda, jornalismo e publicidade. 

De acordo com Vera França (2009), o popular de “cultura popular” carrega duas 

distinções: a primeira, que trata do povo enquanto nação, abrangendo em geral um grupo de 

uma cultura sem adjetivação e de maior poder aquisitivo e de consumo – esse sentido é usado 

no estabelecimento da MPB (Música Popular Brasileira), por exemplo –; e a segunda, que se 
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refere à cultura dos pobres e setores mais afastados geograficamente e na prática dos padrões 

culturais considerados dominantes. Logo, do que o povo gosta, surge a noção de 

popularidade. 

Por essa noção, há dois mundos estabelecidos de forma evidente: a daqueles 

movimentos e culturas reconhecidos como “primitivos” e que têm sua integridade preservada 

por políticas públicas e pelo próprio consumo; e o mundo dito como da não-cultura, que não 

tem acesso à cultura hegemônica e que é considerada cultura. No entanto, a própria autora 

afirma que traçar fronteiras entre os mundos culturais, hoje, é impossível, devido à grande 

mistura e hibridização das culturas contemporâneas. E nesse processo, a televisão tem um 

papel importante de romper com o universo cultural de uma elite específica. 

Um outro sentido do que é popular apresentado pela autora é a definição do que é de 

baixa qualidade, com pouca sofisticação e de mau gosto, características que para a autora 

estariam associadas aos programas popularescos de TV que teoricamente chamariam mais a 

atenção das classes populares. 

Uma terceira visão apresentada pela autora – e que é a que temos mais adesão neste 

trabalho – expõe o ponto de vista de pesquisadores que afirmam, a partir de um ponto de vista 

não essencialista e com a noção de sujeitos sociais, que a cultura popular, o lugar do povo, é 

um espaço com movimentos de resistências e negociações, além de embates, misturas e 

contradições.  

O conceito da cultura como “modo de vida de um conjunto de indivíduos organizados 

em sociedade” é a definição usada por Lopes e Simas (2017, p. 86) para basear a ideia de que 

o samba é um fenômeno cultural de relevância inquestionável, com ramificações muito mais 

amplas do que o gênero musical e a dança, e que tem uma dimensão cultural mais profunda 

ocultada quando resumido apenas como entretenimento, folclore, mercadoria ou carnaval. As 

matrizes do samba do Rio de Janeiro – o samba de terreiro, o partido-alto e o samba-enredo, 

característico das escolas de samba –, inclusive, foram reconhecidas em outubro de 2007 

como Patrimônio Cultural do Brasil
46

. No processo de reconhecimento, o estudo do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) mapeou as seis escolas de samba mais 
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 O pedido de registro foi feito pelo Centro Cultural Cartola, com apoio da Associação das Escolas de Samba do 

Rio de Janeiro e da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Leia mais em: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil. 

Acesso em: 28/04/2018. 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1941/samba-do-rio-de-janeiro-e-patrimonio-cultural-do-brasil
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antigas do Rio de Janeiro: Mangueira, Portela, Salgueiro, Vila Isabel, Império Serrano, 

Estácio de Sá. 

Martín-Barbero (2003) acrescenta que fazer e refazer uma cultura das maiorias é uma 

tarefa muito maior para os meios de comunicação do que apenas reproduzir ideologias, e eles 

são decisivos para que os latino-americanos - e aqui estamos incluídos enquanto brasileiros - 

se percebam como tal. A comunicação, para ele, é o cenário cotidiano em que as pessoas 

podem expressar temores e esperanças na constituição e expressão dos imaginários, 

elaborando uma via de reconhecimento social. O autor afirma, ainda, que, pensando a 

comunicação de massa como uma forma de destruir culturalmente os povos ou associando o 

processo de modernização dos países à revolução das tecnologias em comunicação, os 

pesquisadores sociais começaram a considerar que o resultado, positivo ou negativo, da luta 

de um povo para se defender e se renovar culturalmente está diretamente ligada às dinâmicas 

e bloqueios na comunicação. “Não é possível ser fiel a uma cultura sem transformá-la, sem 

assumir os conflitos que toda comunicação profunda envolve” (MARTÍN-BARBERO, 2003, 

p.68). 

A comunicação midiática é, para o autor, um campo de tensão em que a todo momento 

há um embate entre tradição e inovação, e seria um dos principais elementos responsáveis por 

desterritorializar, isso é, quebrar o vínculo com o local e fragmentar culturalmente a vida 

urbana. Ele afirma que "não é possível habitar no mundo sem algum tipo de ancoragem 

territorial" (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 58). Isso acontece porque, para ele, a dimensão 

corpórea da vida cotidiana, bem como a temporalidade coletiva, a história das sociedades e 

dos relacionamentos humanos, se desenrolam no lugar, no território. Estaria, portanto, no 

território a origem da comunicação humana que, mesmo com as redes de globalização, carece 

do mantimento das relações humanas para que exista. 

Isso exige que se esclareça que o sentido do local não é unívoco. Um é 

aquele que resulta da fragmentação produzida pela deslocalização que 

o global acarreta, e outro é a revalorização do local como âmbito onde 

se resiste (e se complementa) a globalização, sua auto-revalorização 

como direito à autogestão e à memória própria, ambos ligados à 

capacidade de construir relatos e imagens de identidade. (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p. 59). 

Aqui, é fundamental resgatar dois pontos que levantamos anteriormente neste trabalho. 

Apontamos que, para Bretas (2006), as narrativas midiáticas delimitam e ajudam a construir o 
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cotidiano. Mesmo que essa afirmativa encontre situações divergentes - não é mais possível 

afirmar que todas as pessoas que têm acesso à televisão almoçam e jantam conforme os 

horários da emissora, por exemplo - a programação televisiva continua agendando 

comportamentos e delimitando horários conforme a sua programação. Um exemplo é a Copa 

do Mundo quando, pelo menos no Brasil, várias funções e expedientes são suspensos nos 

horários dos jogos da seleção. No Carnaval, isso é feito pela TV Globo com o anúncio dos 

desfiles pela vinheta Globeleza, como expusemos anteriormente. 

Igualmente, a temporalidade não só da TV, como também do Carnaval, é fundamental 

para que se entenda tanto o alcance que esse evento atinge nacionalmente quanto a função que 

a televisão tem ao acompanhá-lo. Embora a data já seja um acontecimento anual, planejado 

para romper o cotidiano, o fato de a festa representar uma interação que cria memórias e 

narrativas entre indivíduos o insere na lógica cotidiana. A inversão de horários, ou criação de 

novos – as escolas de samba desfilam durante a madrugada, enquanto os blocos tomam as 

ruas durante o dia –, assim repovoando a cidade e criando paisagens que não existem na vida 

ordinária – confirmam justamente a capacidade de criar relatos e imagens de identidade 

apontadas por Martín-Barbero, em uma intersecção entre a temporalidade e a territorialidade. 

Não só as paisagens são recriadas e, até mesmo, reinterpretadas nesse processo. No 

caso deste trabalho, estudamos justamente o caso de uma emissora que sai do “traço” de 

audiência para o segundo lugar da audiência
47

 durante o Carnaval. Então, podemos considerar 

que há, ainda, uma ressignificação e territorialização com relação aos canais de TV nesta 

ocasião específica. Em julho de 2018, data de execução deste trabalho, a TV Brasil foi a 

décima emissora mais vista do país
48

. No entanto, ainda perde para emissoras privadas abertas 

e mesmo para canais a cabo. Enquanto a TV Globo, a TV privada analisada neste trabalho, 

teve 17,4 pontos e 37,3% de share
49

, a TV Brasil teve 0,31 pontos e 0,67% de share. No 

mesmo ano, a TV Brasil teve, durante o desfile das campeãs das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, a maior audiência registrada desde 2002, com 16,74% de share. Já a hashtag 

#paisdocarnaval, usada durante a transmissão da emissora, permaneceu por cerca de 12 horas 

como o assunto mais comentado do mundo na rede social Twitter. 
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 Leia mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-02/tv-brasil-bate-recorde-de-audiencia-

com-transmissao-do-desfile-das-campeas. Acesso em: 13/12/2018. 
48

 Leia mais em: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2018/08/14/em-2-anos-tv-brasil-dispara-64-no-

ibope-e-vira-10-emissora-do-pais.htm. Acesso em 13/12/2018. 
49

 Percentual de audiência obtido por determinado programa em comparação ao total de TVs ligadas no 

momento 
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Pela mudança nas características da audiência e pelo fato de que um espaço (ou 

emissora) no Carnaval alcança uma visibilidade que, em outros períodos do ano, não é 

atingida, podemos considerar que o processo de o telespectador apropriar-se de uma TV que 

não é aquela habitualmente vista para suportar massivamente um evento de interesse amplo, 

que passa essa TV do décimo ao segundo lugar do Ibope, pode ser interpretado justamente 

como o processo apontado anteriormente, de delimitar o cotidiano e constituir novos 

territórios e significados. Por esse motivo, nos próximos sub-capítulos, buscamos entender 

melhor as diferenças e convergências entre as duas emissoras estudadas neste trabalho, uma 

pública e outra privada, a fim de compreender essas mudanças percebidas durante o Carnaval. 

 

2.2 PROBLEMATIZAÇÕES DAS TRANSMISSÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

Thompson (1998) explica que o primeiro sentido da dicotomia entre público e privado 

era aquele que diferenciava o domínio do poder político institucionalizado e o domínio da 

atividade econômica e das relações pessoais. Ou seja: separava, de um lado, o exercício de um 

estado soberano, e do outro, aquilo que foge do controle político direto. “Assim, a partir de 

meados do século XVI em diante, “público” começou a significar atividade ou autoridade 

relativa ao estado e dele derivada, enquanto “privado” se referia às atividades ou esferas da 

vida que eram excluídas ou separadas daquela” (THOMPSON, 1998, p.110). Embora o 

sociólogo faça esses apontamentos a partir de um ponto de vista norte-americano, conforme 

sua origem e local onde estudou, e não necessariamente sobre sistemas midiáticos, vários dos 

conceitos apresentados por ele podem ser usados como base para entendermos e pensarmos o 

que se têm por público e privado em âmbito latino-americano e, de forma ainda mais 

específica, no cenário brasileiro. 

Entre os séculos XVIII e XIX, o termo “sociedade civil” foi usado de muitas formas, 

inclusive de formas discordantes entre teóricos. Thompson (1998) aponta que o uso mais 

comum do termo é atribuído à interpretação da filosofia do direito de Hegel, “de acordo com a 

qual a sociedade civil é constituída da esfera de indivíduos privados, organizações e classes 

reguladas pelo direito civil e formalmente distintas do estado” (THOMPSON, 1998, p. 

110/111). Portanto, a sociedade civil poderia ser incluída no domínio do privado. 
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No entanto, o autor enfatiza que “é óbvio que esta larga distinção entre o público e o 

privado nunca foi rígida ou definitiva no desenvolvimento histórico das sociedades modernas” 

(THOMPSON, 1998, p. 111). Desde o final do século XIX, com o estado buscando 

alternativas para compensar o crescimento econômico negativo e com o aumento da 

organização de grupos de indivíduos para pressionar e influenciar a política governamental, 

essas fronteiras se tornaram cada vez mais tênues e se tornando um debate cada vez mais 

presente no âmbito da administração de serviços e investimentos públicos. 

Basicamente, ao longo dos séculos XIX e XX, como registra o autor, as sociedades 

ocidentais dividiram o domínio privado como aquele que engloba as organizações econômicas 

privadas que operam no mercado econômico e têm fins lucrativos, além das relações pessoais 

e familiares; e o domínio público como aquele em que estão as organizações econômicas 

pertencentes ao Estado, estatais e paraestatais, uma série de instituições como polícia, serviços 

sociais e militares, além das empresas nacionalizadas e de utilidade pública. No entanto, um 

novo tipo de organização surgiu entre as públicas e privadas, que são as organizações 

intermediárias. Elas não pertencem ao Estado, são privadas não estatais, mas operam de forma 

diferente das organizações privadas de fins lucrativos. Entre elas, estão organizações 

beneficentes, partidos políticos, clubes, associações comerciais e cooperativas. 

Por isso, consideramos que entre elas podemos incluir as escolas de samba. São 

organizações que têm necessidade de arrecadar e envolver o capital financeiro de forma a 

realizar seus desfiles, ações sociais e manter seus projetos culturais; não são de posse do 

Estado; em geral e ao menos em seu quadro de diretoria, não possuem “donos” – embora 

muitas contem com a figura do patrono, responsável por apadrinhar a escola, e embora 

algumas delas tenham linhas de sucessões familiares no comando –; e que recebem subsídios 

governamentais para a própria manutenção ou para a construção do desfile sem, no entanto, 

pertencer a este governo, e podendo complementar a verba pública que recebem com os 

ganhos privados em eventos ou arrecadados por meio de doação. 

Um outro sentido atribuído, ainda por Thompson (1998) para a dicotomia entre 

público e privado é a que forma paradigmas como publicidade versus privacidade, abertura 

versus segredo e visibilidade versus invisibilidade. Público seria o visível, o que está aberto 

para todos ou para muitos, o acessível. Por outro lado, o privado seria o que se esconde, o que 

está em segredo ou que é feito para um grupo restrito.  
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Para apresentar esse segundo sentido, o autor remete às cidades-estado da Grécia 

Clássica, um exemplo que para ele remete a um compromisso com a visibilidade do poder que 

outros sistemas de governo não tiveram, estando o exercício da política relativamente visível. 

Relativamente porque a participação era restrita a um estereótipo muito específico, que 

considerava somente homens atenienses acima dos 20 anos como cidadãos, excluindo 

mulheres, escravos e estrangeiros domiciliados em Atenas. Considerava-se, portanto, as 

assembleias um tipo de esfera pública, bem como intervenções e argumentações apresentadas 

dentro daquele grupo de pessoas – ainda que restrito. Posteriormente, na Idade Média e início 

da Europa Moderna, “publicidade dizia respeito, não ao exercício do poder, mas à sua 

exaltação” (THOMPSON, 1998, p.113). As decisões eram tomadas em círculos fechados da 

corte e apenas apareciam diante do povo para ostentar sua pompa e poder. 

Embora ainda de forma não completa, os processos de tomada de decisão e o poder em 

geral tiveram mais visibilidade a partir do estado constitucional de direito, mesma condição 

em que aos cidadãos comuns foram concedidas a liberdade de expressão e associação – 

embora também sejam práticas que, até a atualidade, nem sempre sejam respeitadas embora 

garantidas por lei. “Limitar a invisibilidade do poder não torna o poder inteiramente visível: 

pelo contrário, o exercício do poder nas sociedades modernas permanece de muitas maneiras 

envolto em segredo e escondido da contemplação pública” (THOMPSON, 1998, p. 113). 

Quando traz essa dicotomia para o ambiente dos meios de comunicação, Thompson 

fala que a publicidade – não no sentido propagandista do termo, mas no sentido de “tornar 

público” – não esteve mais limitada à partilha de um lugar comum com o desenvolvimento da 

mídia – como acontecia, anteriormente, quando livros e panfletos eram lidos em voz alta para 

um grupo de pessoas, por exemplo. Com o advento da mídia, houve uma extensão da 

publicidade de indivíduos, ações ou eventos a partir da gravação e transmissão. Esse novo 

recurso permitiu a co-presença de indivíduos que, mesmo distantes espacial e temporalmente 

do evento, podem acompanha-lo pela transmissão midiática. Assim, as mídias fizeram surgir 

novas formas de “publicidade mediada”, muito embora a publicidade tradicional da co-

presença não tenha sido substituída por completo. 

Uma outra mudança que se pôde observar desde a transição da publicidade tradicional 

para a publicidade mediada foi a de que a percepção dos outros presentes passou a não mais 

ser uma base para o desenvolvimento da publicidade, como o era quando os espectadores 
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testemunhavam presencialmente, vendo e ouvindo, aquele evento ou fato público. Com o 

advento da mídia, esse sentido entre publicidade e visibilidade foi atenuado, porque os 

eventos públicos passaram a não precisar mais da presença física dos indivíduos para se 

tornarem públicos. Sem poder ver os espectadores, os interlocutores tinham que agir, de certa 

forma, às cegas. 

Aprofundando ainda mais a questão, Thompson trabalha especificamente o exemplo 

da publicidade mediada pela televisão, justamente o objeto de estudo do presente trabalho. A 

TV, para o autor, “estabelece uma nova e distinta relação entre publicidade e visibilidade” 

(THOMPSON, 1998, p. 117). Isso porque esse veículo é responsável por permitir, ao mesmo 

tempo, a visão do acontecimento e a audição do que é dito e de outros sons da cena mostrada. 

O autor aponta que a televisão até teria alguma semelhança com a publicidade 

tradicional de co-presença. Porém, a nítida diferença no número de indivíduos que acompanha 

o acontecimento, e o fato de, na televisão, estarem situados em diversos e dispersos contextos, 

faz com que seja ilusório sugerir que a política praticada nesses dois ambientes de publicidade 

seja a mesma. Embora o caráter espetacular e a forma como as figuras públicas dão 

publicidade às informações aparentem uma superficial semelhança com a co-presença, é 

importante notar que, no caso da TV, os líderes políticos se apresentam de forma 

completamente diferente do que as cortes da Idade Média. 

Uma outra diferença fundamental é que o campo de visão criado pela televisão, que é 

muito mais extenso em alcance do que os encontros diários e pessoalmente poderiam 

proporcionar, permite o acompanhamento de fenômenos em contextos completamente 

diferentes e distantes da realidade em que é visto. Além disso, esse campo foge totalmente ao 

controle dos telespectadores, que não podem escolher o campo de visão e têm relativamente 

pouco controle sobre o material visível.  

O autor ainda aponta uma terceira diferença que, dessa vez, se refere ao campo visual 

do locutor. Ele chama de “direcionalidade”, uma característica da publicidade televisiva no 

que se refere à visibilidade e invisibilidade, a capacidade de ver e de ser visto. Na publicidade 

face a face, os espectadores são vistos pelo locutor, mesmo que em grandes multidões, e vice-

versa. Já na TV, os espectadores podem ver os locutores, mas não podem ser vistos por eles. 
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Todos os contextos de mediação por meio da televisão apresentados até aqui formam 

uma importante base para a compreensão das relações e diferenças entre a TV Pública e a TV 

Privada, conforme discutiremos a seguir. 

 

2.2.1 TV PÚBLICA X TV PRIVADA: LEGISLAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E 

PRIORIDADES 

Com relação às coberturas dos desfiles de Carnaval da TV Brasil e da TV Globo, que 

são os objetos da análise deste trabalho, é possível afirmar que, basicamente, ambas emissoras 

inserem a temática em sua programação geral, incluindo a temática carnavalesca em 

programas de variedades, de cunho jornalístico e até mesmo nos cenários e histórias das 

novelas (no caso da Globo
50

) e em programas de música e de entrevistas (no caso da TV 

Brasil
51

). Uma diferença entre ambas é que, sobretudo no ano de 2017, a TV Brasil inseriu em 

sua grade shows, programas especiais e documentários, que normalmente não estariam nela, 

sobre o tema. Da mesma forma, ambas dividem a transmissão dos carnavais de Rio de Janeiro 

e São Paulo com as de Pernambuco, Bahia e outras capitais brasileiras, em flashes 

jornalísticos durante a programação (no caso da TV Globo) e em horários específicos na 

programação (TV Brasil, em 2018). 

Coutinho e Mata (2010) afirmam que o atual modelo de organização das emissoras de 

TV faz com que o telejornalismo tenha um papel central, tanto por conta da constituição de 

uma identidade nacional
52

, sobretudo com a ajuda da edição de imagem e de som, como pela 

possibilidade de veiculação de conteúdos mais locais, por conta das afiliadas. A reunião do 

país em rede nacional de TV, por um lado, atendia na época aos interesses da Ditadura Militar 

e do mercado publicitário. No entanto, reduziu a presença de sotaques e sabores regionais nas 

                                                           
50

 Leia mais em: https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/carnaval-globeleza-confira-as-novidades-da-

programacao-da-globo.ghtml e em https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/programacao-da-

tv/2017/02/globo-dedicara-mais-de-50-horas-de-programacao-ao-vivo-a-cobertura-do-carnaval-2017. Acesso em 

24/06/2018 
51

 Leia em: http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2018/02/abre-alas; http://tvbrasil.ebc.com.br/confira-

atracoes-especiais-no-carnaval-da-tv-brasil e em http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-

ebc/noticias/2017/02/tv-brasil-com-programacao-especial-de-carnaval. Acesso em 24/06/2018 
52

 Hall (2006) considera que as identidades nacionais não são algo natural, com a qual os indivíduos nascem, 

mas que são formadas e transformadas no campo da representação. Ele explica que a identificação que outrora 

era associada a tribos, religiões, povos e regiões, foi transferida gradualmente para as culturas nacionais; e que as 

especificidades regionais e étnicas foram subordinadas ao que ele chama de "teto político" dos estados-nação. 

Por isso, a ideia de cultura nacional é uma construção moderna diretamente relacionada aos significados 

impostos pelo Estado. (Denise disse que “já tem no início”) 

https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/carnaval-globeleza-confira-as-novidades-da-programacao-da-globo.ghtml
https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/carnaval-globeleza-confira-as-novidades-da-programacao-da-globo.ghtml
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/programacao-da-tv/2017/02/globo-dedicara-mais-de-50-horas-de-programacao-ao-vivo-a-cobertura-do-carnaval-2017
https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/programacao-da-tv/2017/02/globo-dedicara-mais-de-50-horas-de-programacao-ao-vivo-a-cobertura-do-carnaval-2017
http://tvbrasil.ebc.com.br/especiais-tv-brasil/2018/02/abre-alas
http://tvbrasil.ebc.com.br/confira-atracoes-especiais-no-carnaval-da-tv-brasil
http://tvbrasil.ebc.com.br/confira-atracoes-especiais-no-carnaval-da-tv-brasil
http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/noticias/2017/02/tv-brasil-com-programacao-especial-de-carnaval
http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/noticias/2017/02/tv-brasil-com-programacao-especial-de-carnaval
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televisões de todo o país. Há a exigência de um mínimo de programação local produzida e 

veiculada mas, no entanto, não há fiscalização (COUTINHO; MATA, 2010). 

Coutinho (2009) considera, ainda, que o sistema brasileiro de radiodifusão pode ser 

considerado omisso quanto aos marcos regulatórios. “Estes ou são inexistentes ou não 

explicitam com clareza o papel público que se prenderia de todas as emissoras de televisão, 

incluindo as controladas pela iniciativa privada, na medida em que estas são concessionárias 

de um serviço público” (COUTINHO, 2009, p. 66). 

França (2006) enfatiza que “um sistema amplo de fornecimento de imagens a 

domicílio é tão importante quanto o sistema de distribuição de água ou energia na vida de 

uma sociedade” (p. 21) e que, justamente “por sua força e potencial, é sujeito a controle e 

regulamentação (concessão, normas de propriedade e funcionamento), bem como objeto de 

acirradas disputas políticas” (idem). Além disso, um fator que restringe a possibilidade de 

ampliação das opções do meio é o fato de que a TV é um empreendimento de alto custo. Por 

isso, as centrais de emissão acabam ficando nas mãos daqueles que detêm o capital financeiro 

e político necessários. De acordo com a autora, esse acesso dificultado propicia o monopólio 

ou oligopólio de grupos, além de propor um modelo que fica pautado pela lógica do lucro e 

pelas leis do mercado. “A televisão é um “negócio” que se organiza em moldes empresariais” 

(FRANÇA, 2006, p. 21) 

No tempo deste trabalho (2018), a principal referência legal para a mídia brasileira é o 

Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), de 1962; que teve uma mudança estrutural em 

1997, com a Lei Geral das Telecomunicações (LGT), que passou a regulamentar os serviços 

de telefonia e transmissão de dados, enquanto a parte de radiodifusão ficou por conta do CBT. 

Uma série de outras normas e legislações complementaram o Código desde sua criação, entre 

elas a criação da EBC e da Ancine, a Lei da TV Paga, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

as Leis das eleições e do direito autoral, o decreto da TV digital e, obviamente, a Constituição 

Federal, que têm um capítulo específico sobre a Comunicação Social. 

O Capítulo V da Constituição Federal, Da Comunicação Social, assegura, dentre 

diversos outros direitos, a liberdade do pensamento, de criação, expressão e informação, 

desde que não fira nenhum dos princípios constitucionais; define, dentre outros, que nenhuma 

lei pode interferir na liberdade de informação jornalística, veda todo tipo de censura de 

natureza política, ideológica e artística. Determina, ainda, no Artigo 221, que as programações 
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das emissoras de rádio e televisão devem atender aos princípios da “preferência a finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas” (Inciso I); “promoção da cultura nacional e 

regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação” (II); 

“regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 

estabelecidos em lei” (III); e “respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” 

(IV). 

No artigo seguinte, o Artigo 222, que rege principalmente sobre a propriedade das 

empresas jornalísticas e de radiodifusão, há uma série de mudanças que não são originais do 

texto da Constituição de 1989, mas que foram incluídas pela Emenda Constitucional nº 36, de 

2002. Giavarina e Bachiega (2014), afirmam categoricamente que a Emenda Constitucional nº 

36 de 2002 "veio satisfazer os interesses dos grupos econômicos da mídia" (p.2). Os autores 

salientam que este foi o único artigo do capítulo a ser reformado até então. Na investigação 

apresentada no artigo, eles apontam que o então deputado Odenir Laprovite Vieira (PPB), 

autor do projeto da Emenda, congregava na Igreja Universal do Reino de Deus e que, 

portanto, pretendia defender os interesses das igrejas evangélicas que, mesmo investindo nas 

emissoras de rádio e TV, não podiam controlá-las até então, justamente pela vedação do 

Artigo 222. 

Mas, antes disso, em 1997, o deputado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) apresentou 

outra proposta, também tendo o Artigo 222 como objeto de reforma. Este novo projeto é 

considerado por Giavarina e Bachiega "mais radical" do que o primeiro, uma fez que abriu 

que as empresas de jornalismo e radiodifusão pudessem ser propriedade de empresas com 

participação de capital estrangeiro, limitado a 30% do capital total e votante, acabando com a 

restrição à pessoa jurídica e com a garantia de que a responsabilidade pela administração e 

orientação intelectual fosse privativa de brasileiros. 

Além disso, essa PEC, de número 455/97, teve apoio da Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e da 

Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER), que apresentaram um manifesto pela 

aprovação, em dezembro de 2001. Para os autores, "Está evidente que, nas entrelinhas, se 

tratava de legislação sob encomenda" (p. 6). 

No artigo, os autores destacam, ainda, que "o original artigo 222 da Constituição 

Federal não foi alvo de divergência na subcomissão que discutiu o capítulo Da Comunicação 
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Social durante a Assembléia Constituinte" (p.7) e que a restrição ao capital estrangeiro na 

mídia esteve presente em todas as constituições desde 1934, inclusive na de 1967, editada sob 

o golpe militar. "Soa triste a conclusão de que a histórica proteção constitucional à 

comunicação social nacional, como uma força de expressão da soberania nacional, tenha sido 

modificada sem debate aprofundado e por interesses privados." (p. 7). 

Matéria da revista Carta Capital
53

, publicada em 10 de novembro de 2015, afirma que 

o relatório da ONG internacional Repórter Sem Fronteiras aponta que "uma série de 

ilegalidades se embrenham na base do sistema de rádios e TVs no Brasil, afrontando a 

constituição e gerando prejuízos para a liberdade de imprensa". A matéria aponta, dentre 

outras questões, que a proibição dos oligopólios não é cumprida, uma vez que 69,4% da 

audiência televisiva é dominada pelos grupos Globo, SBT, Record e Band. A Globo, por meio 

das afiliadas, transmite sua programação para 98,6% do território nacional, seguida pelo SBT 

(85,7%), Record (79,3%) e Band (64,1%). Também há a proibição de que concessionárias 

estejam "subordinadas a outras entidades que se constituem com a finalidade de estabelecer 

direção ou orientação única", no entanto, um estudo do Observatório do Direito à 

Comunicação, de 2009, mostrou que 90% dos conteúdos veiculados pelas afiliadas são 

produzidos pela cabeça-de-rede. 

Outra proibição constitucional descumprida é a do Artigo 54, que proíbe os deputados 

e senadores de "firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes". No entanto, de acordo com a 

matéria, mais de 40 deputados federais e senadores controlam diretamente pelo menos uma 

emissora de rádio ou televisão em seu estado de origem, em um fenômeno conhecido como 

coronelismo eletrônico. 

Ainda de acordo com reportagem da revista Carta Capital: 

O Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) determina que as 

emissoras de radiodifusão destinem ao menos 5% de sua programação 

para a transmissão de notícias e reservem 5 horas semanais para 

programas educacionais. Muitas empresas, contudo, não respeitam 

esses parâmetros. 

                                                           
53

 Leia mais em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/radio-e-tv-no-brasil-uma-terra-sem-lei-8055.html. 

Acesso em 29/04/2018. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/radio-e-tv-no-brasil-uma-terra-sem-lei-8055.html
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Produzido em 2014 pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), o 

Informe de Acompanhamento do Mercado da TV Aberta revelou que 

a categoria Entretenimento ocupou 49,4% das grades de programação 

da TV aberta de São Paulo, seguida pelos grupos Outros (20,1%), que 

engloba os programas religiosos; Informação (19,3%), e Publicidade 

(7,7%, sem considerar comerciais e chamadas). O grupo Educação 

aparece com 3,5%.  

O mesmo levantamento apontou a inexistência de programas 

educativos na Record e no SBT. Na Band e na Rede TV!, menos de 

1% da programação era dedicada à educação. Na Rede CNT e na TV 

Gazeta, eram menos de 2%. De acordo com a Ancine, o percentual 

mínimo era respeitado somente pela Globo (5,6%) e pelas emissoras 

públicas: Cultura (9,2%) e TV Brasil (12,5%). 

 

Ainda tratando do capítulo Da Comunicação Social, da Constituição Federal de 1989, 

o Artigo 223 estabelece que “compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, 

permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

observando o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”. 

Em 2008, a Lei nº 11.652, de 7 de Abril daquele ano, sancionada pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, deu origem à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), empresa de 

radiodifusão pública brasileira. A TV Brasil, que está entre os objetos de estudo deste 

trabalho, é um dos veículos que integra a EBC. A lei estabelece que a EBC tem sede e foro 

em Brasília, mas que mantém como principal centro de produção o localizado no Rio de 

Janeiro. A EBC é uma sociedade anônima, de capital fechado (ou seja, as ações não são 

negociadas em bolsa de valores e estão divididas entre poucos acionistas), representado por 

ações ordinárias nominativas (os detentores das ações têm direito de voto nas assembleias da 

empresa), das quais pelo menos 51% devem ser de titularidade da União, conforme previsto 

em lei. 

Em 2017, a Lei nº 13.417, de 1º de Março de 2017, sancionada pelo presidente "em 

exercício" Michel Temer, modificou em diversos pontos a lei de criação da EBC. A primeira 

das mudanças, na ordem dos artigos da lei original, foi no Artigo 12, que determinava que "A 

EBC será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva e, 

em sua composição, contará com um Conselho Fiscal". Na nova redação, foi acrescentado um 

"Comitê Editorial e de Programação". A mesma lei também substituiu o Artigo 15 da lei de 

criação da EBC, que estabelecia que "O Conselho Curador, órgão de natureza consultiva e 

deliberativa da EBC, será integrado por 22 (vinte e dois) membros, designados pelo 
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Presidente da República", pela formação do Comtê Editorial e de Programação, estabelecendo 

que tal comitê teria natureza consultiva e deliberativa e seria composto por 11 membros 

"indicados por entidades representativas da sociedade, mediante lista tríplice, e designados 

pelo Presidente da República". 

Outra Medida Provisória editada ainda no primeiro semestre daquele ano foi a Medida 

Provisória 747/2016, que altera as regras dos processos de renovação de outorga dos serviços 

de rádio e televisão, que anteriormente eram previstas na Lei 5.785/72. O novo texto 

possibilitou às emissoras com concessões vencidas que regularizassem a situação junto ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no prazo de 90 dias contados 

da data de publicação da MP, que foi sancionada no dia 28 de março de 2017. 

Na época, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (ABERT) afirmou
54

 

que o texto aprovado prevê "três principais conquistas para o setor de radiodifusão", que são 

"a possibilidade de alterações contratuais sem necessidade de anuência prévia do poder 

executivo, a simplificação do prazo de renovação de outorga e o reconhecimento do avanço 

tecnológico sobre as funções exercidas pelos profissionais de rádio e TV". Já a Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), destacou
55

 que "não mediu esforços para a 

aprovação da Lei", e que "a nova Lei traz inúmeros benefícios para a radiodifusão". 

No blog do Coletivo Intervozes
56

 no site da Carta Capital
57

, Bia Barbosa
58

 afirma que 

o texto da carta revela "o tamanho do escárnio com que este governo passa a tratar o serviço 

de radiodifusão". Diz que, com a nova medida, "o governo Temer “facilitará” a vida de 

antigos radiodifusores, para que eles voltem a operar, agora “dentro da lei”"; explica que foi 

excluído do texto da lei a previsão de cumprimento de “todas as obrigações legais e 

contratuais” e o atendimento “ao interesse público”, o que tirou das empresas a 

obrigatoriedade de cumprir obrigações legais e contratuais e atender ao interesse público para 

a renovação das licenças; e permitiu que as alterações nos objetivos sociais das empresas 
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 Fonte: https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/25556-e-lei-mp-747-e-sancionada-pelo-

presidente-michel-temer. Acesso em 17/07/2018 
55

 Fonte: http://abratel.org.br/noticia/vitoria-para-a-radiodifusao-temer-sanciona-mp-747/. Acesso em 

17/07/2018. 
56

 Organização brasileira que luta pelo direito humano à comunicação no Brasil. 
57

 Fonte: https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-escarnio-de-temer-com-as-concessoes-de-radio-e-

tv. Acesso em 17/07/2018. 
58

 Jornalista, mestre em Políticas Públicas (FGV), coordenadora do Intervozes e Secretária Geral do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação. 

http://abratel.org.br/noticia/vitoria-para-a-radiodifusao-temer-sanciona-mp-747/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-escarnio-de-temer-com-as-concessoes-de-radio-e-tv
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-escarnio-de-temer-com-as-concessoes-de-radio-e-tv
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concessionárias sejam alterados sem prévia autorização do executivo, devendo as empresas 

apenas informar o ministério sobre as alterações feitas - mesmo aquelas que fizeram 

alterações ilegalmente quando a lei anterior ainda valia. 

Em março de 2018, foi sancionada a Lei 13.424/2017, que flexibiliza as regras para a 

renovação das concessões de rádio e TV
59

, conforme a agência de notícias do Senado Federal. 

A nova lei determinou que, caso o prazo da concessão tenha vencido antes da decisão sobre o 

pedido de renovação, as emissoras de rádio e TV poderão funcionar em “caráter precário”. 

Isso significa que a emissora terá uma licença provisória de funcionamento até a definição da 

renovação da outorga pelo Ministério das Comunicações e pelo Congresso Nacional. A lei 

também retira o trecho do Código Brasileiro de Telecomunicações que estipulava como 

requisito para a renovação o cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais de 

emissoras e a manutenção de “idoneidade técnica, financeira e moral, atendido o interesse 

público”. 

Posto isso, para entender de forma holística o que precedeu essas mudanças na lei de 

criação da EBC e o contexto histórico, político e social em que elas estavam envolvidas, 

percebemos no processo de elaboração desta pesquisa que é fundamental evidenciar os fatores 

políticos, sobretudo aqueles referentes ao executivo federal, que as precederam. Cremos que é 

importante contextualizar o momento político vivido pelo Brasil na época em que o presidente 

em exercício
60

 fez essas mudanças na TV pública porque a ascensão de Michel Temer a tal 
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 Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/29/lei-flexibiliza-regras-para-renovacao-de-

concessoes-de-radio-e-tv. Acesso em 17/07/2018 
60

 chamamos Michel Temer de presidente “em exercício” porque, neste trabalho, não reconhecemos a 

legitimidade de seu governo. Ele era vice-presidente na chapa que elegeu a primeira presidenta do Brasil, Dilma 
Rousseff, no ano de 2010, e com ela foi reeleito nas eleições de 2014, quando mais de 54 milhões de brasileiros 

votaram pela eleição da presidenta. No entanto, como parte de “um grande acordo nacional”  , a presidenta 

Dilma sofreu um golpe de Estado em agosto de 2016 – também dito “impeachment” –, sob a alegação de que 

teria executado “pedaladas fiscais” durante seu governo. Como pretexto para o impedimento, Dilma foi acusada 

de realizar as chamadas "pedaladas fiscais", que são manobras contábeis para cobrir déficits nas contas públicas , 

consideradas comuns nos governos brasileiros. Nenhuma suspeita de enriquecimento ilícito ou aproveitamento 

do cargo em benefício próprio foi levantada contra ela. e sequer houve a comprovação do crime de 

responsabilidade por ela cometido, já que os direitos políticos da presidenta não foram cassados. Com o golpe, 

amplamente conhecido como “golpe de 2016”, Dilma foi destituída do poder. E foi assim que o vice-presidente 

Michel Temer, popularmente apelidado como “golpista” e “vampiro”, assumiu a cadeira. Em comentários na 

internet e pessoalmente, foi possível encontrar cidadãos brasileiros que, pela aparência física de Michel Temer, o 

apelidaram de “vampiro”, associando-o à história de personagens famosos como o Conde Drácula, do famoso 

livro de Bram Stoker. No desfile de 2018 do Paraíso do Tuiuti, essa associação da figura de Temer à de um 

vampiro foi aproveitada pelo carnavalesco da escola, que transformou um destaque de luxo em um vampiro, que 

usava terno e gravata, uma faixa presidencial em verde e amarelo e uma gola que simulava notas de dólares 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/29/lei-flexibiliza-regras-para-renovacao-de-concessoes-de-radio-e-tv
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/03/29/lei-flexibiliza-regras-para-renovacao-de-concessoes-de-radio-e-tv
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cargo, como entendemos, foi provocada de forma inconstitucional (golpe de estado) e, durante 

seu governo, foram cometidos inúmeros retrocessos sociais, que vamos expor a seguir. 

Reportagem do jornal Nexo
61

 estabelece uma linha do tempo das mudanças na lei e 

consequentemente no comando da EBC desde o início do golpe de 2016. Explica a matéria 

que, em 3 de maio de 2016, em um de seus últimos atos, a presidenta eleita Dilma Rousseff 

nomeou o jornalista Ricardo Melo para a presidência da empresa. Seu mandato, conforme 

estatuto, seria conduzido até maio de 2020 e ele só poderia deixar o cargo caso pedisse 

demissão ou depois de duas advertências do conselho da empresa. No entanto, em 17 de maio, 

14 dias depois de sua nomeação, Ricardo Melo foi demitido por Temer. Em setembro do 

mesmo ano, pouco tempo depois da posse de Temer, o governo editou a Medida Provisória nº 

744, de 1º de setembro de 2016, na época, assinada por Rodrigo Maia, então presidente da 

Câmara em exercício como presidente da República. 

A MP dava ao governo o poder de nomear e demitir o diretor-presidente da EBC a 

qualquer momento. Uma série de mecanismos de controle foi incluída pelos parlamentares do 

Congresso Nacional no processo de aprovação de um projeto de lei parecido com a proposta 

da presidência. Uma das mudanças foi de que o indicado para o comando da EBC pela 

presidência deveria passar por uma sabatina e posterior aprovação do Senado Federal, como 

acontece nas agências reguladoras. No entanto, Temer vetou esse artigo, com a alegação de 

que ia contra a lei das estatais, aprovada também em seu governo. O Congresso manteve o 

veto e, assim, a Medida Provisória foi convertida na Lei nº 13.417, de 1º de março de 2017. 

De acordo com a reportagem do Nexo: 

A ideia de TV pública é diferente de TV estatal. Os órgãos estatais são 

veículos oficiais dos poderes constituídos. A TV pública, apesar de 

vinculada ao governo, não tem como objetivo reproduzir informações 

oficiais. 

Ao Nexo, em maio de 2016, o professor da USP Eugênio Bucci 

avaliou que a EBC nunca conseguiu ser "verdadeiramente 

independente" do governo. “Era muito raro ver algo abertamente 

contrário às orientações ideológicas da Presidência da República”, diz. 
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Mariana Martins (2016)
62

, que é doutora em Comunicação pela Universidade de 

Brasília (UNB) e trabalhadora da EBC, afirmou em artigo publicado no site do coletivo 

Intervozes que a violação no estatuto legal orquestrada por Michel Temer é inadmissível. 

Aponta, ainda, que a medida provisória preparada pelo presidente interino não cumpre os 

requisitos constitucionais de urgência e relevância para ser editada. 

No artigo, ela aponta que, além das exonerações do diretor-presidente e do diretor-

geral da EBC, consideradas por ela junto à nomeação de duas outras pessoas relacionadas ao 

governo "uma afronta à democracia e à lei que versa sobre a comunicação pública e que criou 

a EBC para liderar o sistema público de radiodifusão no país"; funcionários foram afastados, 

comissionados foram demitidos e foram retirados do ar programas e pautas culturais, naquilo 

que ela aponta como uma "clara prática de censura". Mariana descreve, ainda, que o Conselho 

Curador, órgão extinto por Temer, era responsável por zelar pelos princípios e objetivos 

estabelecidos em lei para garantir que a EBC funcionasse como empresa de comunicação 

pública. “O horizonte no curtíssimo prazo é o fim da possibilidade da crítica, da própria 

construção da comunicação pública. O que temos hoje é a diferença entre o difícil e o 

impossível. O que se desenha é o fim da comunicação pública”, apontou a doutora em 

comunicação. 

No dia 13 de abril de 2018, Michel Temer decidiu indicar para a presidência da EBC o 

seu porta-voz Alexandre Parola, que não tinha experiência nem em veículos de comunicação 

nem na administração de canais de televisão
63

. Alguns dias depois, em 25 de abril de 2018, 

jornalistas e radialistas da EBC nas redações de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo 

protestaram contra a decisão do governo e da direção da EBC de acabar com o jornalismo na 

empresa, que divulgaria apenas informações oficiais do governo. 

Em matéria do Brasil de Fato
64

, especialistas em comunicação apontaram a mudança 

como um retrocesso. A coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação, Renata Mielli, declarou na reportagem que foi justamente a ausência do 

conselho extinto por Temer que permitiu que o governo substituísse o caráter público da 

emissora pelo estatal. No mesmo dia, o Fórum Nacional pela Democratização da 
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Comunicação (FNDC) divulgou uma nota em repúdio à decisão que determina que a Agência 

Brasil passe a produzir apenas conteúdo estatal. "Essa medida sepulta de vez o caráter público 

da EBC", afirma a nota, que também diz: 

Essa medida não é isolada. Em novembro passado, o Consad aprovou 

uma mudança no plano estratégico da EBC, retirando de todo o plano 

o conceito de “comunicação pública”. A EBC deixou de ter o objetivo 

de ser “referência em Comunicação Pública” e passou a ter a meta de 

ser uma “empresa referência em comunicação” 

(...) 

Olhadas de forma processual, as medidas impostas pelo governo 

Temer à EBC têm um objetivo explícito: acabar com uma experiência 

de comunicação pública no Brasil, que se distingue da comunicação 

privada-comercial por não ser pautada pelos interesses de mercado, e 

se diferencia da comunicação estatal por não se resumir à propaganda 

do Estado, possuindo independência editorial e de gestão.  

(GONÇALVES, 2018) 

 

Em agosto de 2018, período anterior às eleições presidenciais, a Frente em Defesa da 

EBC e da Comunicação Pública, organização que reúne dezenas de entidades da sociedade 

civil brasileira, lançou uma nota de repúdio
65

 aos ataques feitos por então candidatos à 

presidência da República à empresa. Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e João Amoêdo 

prometeram extinguir ou privatizar a empresa. 

Um dia após ser eleito, em sua primeira entrevista após o resultado definitivo das 

eleições presidenciais, Jair Bolsonaro declarou em entrevista à Record TV que não havia 

dúvidas de que a TV Brasil seria "extinguida ou privatizada", e que essa seria uma das pautas 

prioritárias de seu governo
66

. No mesmo dia, a ex-presidente da EBC e responsável pela 

implantação da emissora, Tereza Cruvinel, declarou em seu Twitter que "Temer já deformou 

muito o sistema público de comunicação mas ele ainda poderia ser restaurado num governo 

democrático", e que o sistema seria "outra área em que ele (Bolsonaro) fará a roda andar para 

trás"
67

. 
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Após as ameaças de Bolsonaro, funcionários e apoiadores da emissora pública 

aderiram a uma campanha nas redes sociais com o uso da hashtag #FicaEBC. Em novembro, 

a EBC deu início a um Plano de Demissão Voluntária (PDV)
68

. A empresa alegou, em 

comunicado enviado por e-mail aos funcionários, a necessidade de "readequação da estrutura 

organizacional" e "redimensionamento da força de trabalho e redução de custos". 

No dia 3 de dezembro de 2018, o Conselho de Comunicação Social (CCS) do 

Congresso decidiu realizar uma radiografia do sistema público de radiodifusão
69

. Uma 

comissão seria responsabilizada para realizar uma visita in loco à EBC e se posicionar 

formalmente sobre as ameaças de extinção da empresa. Um dia depois, em 4 de dezembro, 

mais de 140 organizações da sociedade civil, como sindicatos e movimentos sociais, 

assinaram um manifesto
70

 contra a extinção da EBC, enfatizando que a comunicação pública 

não é invenção de um partido e que a manutenção do caráter público da empresa está 

diretamente ligada ao respeito à Constituição Federal. Como já citado na introdução desta 

pesquisa, o início do governo de Bolsonaro, em janeiro de 2019, causou duas mudanças 

drásticas na TV Brasil que têm total ligação com o contexto deste trabalho: a transmissão do 

desfile das campeãs do Rio de Janeiro e dos desfiles do grupo de acesso e das campeãs de São 

Paulo, tal qual a TV fazia já há três anos consecutivos, foi cancelada. Além disso, a âncora da 

TV Brasil, Luciana Barreto
71

, que também foi responsável pela ancoragem dos desfiles das 

campeãs do Rio em 2017 e 2018, não teve seu contrato de 15 anos com a emissora renovado. 

Já em fevereiro de 2019, Bolsonaro enviou um comunicado
72

 aos ministérios em que 

declarava o lançamento de uma "nova TV do governo", o que entra em contradição com o 

princípio da TV pública, que é de atuar conforme o interesse do povo brasileiro, e não de 

servir ao governo, como são as TVs estatais (a NBR é uma TV estatal brasileira). Uma 

matéria
73

 no próprio site da TV Brasil esclarece que, embora ambas as emissoras sejam de 
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interesse público, "a TV Brasil é exclusivamente subordinada ao interesse da sociedade", 

enquanto "a NBR atende à divulgação das ações do governo federal". Bolsonaro, então, 

deturpa o princípio da TV pública ao afirmar que a TV Brasil é uma TV "do governo", tirando 

a autonomia de uma organização que foi feita para a sociedade. Ao invés disso, sugere voltar 

uma organização que deveria estar a serviço do povo à submissão governamental. 

Além disso, a EBC tem, em seu site, um espaço dedicado exclusivamente à discussão 

sobre regulação da mídia
74

. Uma das primeiras explicações é de que a comunicação é um 

serviço público e direito previsto pela Constituição de 1988, porém a falta de regulamentação 

dessas leis dificulta a execução e fiscalização dos serviços de comunicação. Afirma, ainda, 

que os veículos que operam as concessões públicas de rádio e TV devem priorizar conteúdos 

educativos, artísticos, culturais e informativos, o que nem sempre acontece. 

A Constituição Federal também prevê que uma legislação específica deve "estabelecer 

os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 

programas ou programações de rádio e televisão", e o Decreto Presidencial 52.795/63 proíbe 

as concessionárias de “transmitir programas que atentem contra o sentimento público, 

expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que 

seu objetivo seja jornalístico”. 

Atualmente, não há um projeto definido para a regulação da mídia no Brasil. Em 2015, 

o ministro das comunicações de Michel Temer, Ricardo Berzoini, afirmou que o governo não 

tem um projeto pronto de regulação da mídia. O projeto de Regulamentação dos Meios de 

Comunicação elaborado em 2010 pelo então ministro da comunicação, Franklin Martins, foi 

engavetado sem ter sido divulgado na íntegra. No segundo mandato da presidenta Dilma 

Rousseff, o poder executivo chegou a sinalizar uma proposta de regulação econômica, 

especificamente com o fim dos monopólios e oligopólios – que não são definidos legalmente 

justamente pela falta de uma legislação que regule o setor –, mas nenhum texto foi 

oficialmente encaminhado ao Congresso. 

Já sobre a regulação e as concessões da TV Globo, a solicitação de concessão da 

transmissão televisiva à então Rádio Globo foi feita em 1951, mas somente foi concedida em 

1957, no governo de Juscelino Kubitschek. Dessa forma, a TV Globo foi inaugurada em 

1965, sendo o Canal 4 no Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro foi transmitido pela 
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emissora pela primeira vez no ano seguinte, 1966, como já colocado. Em 1975, a TV Globo já 

transmitia uma grande parte da sua programação simultaneamente para todo o Brasil
75

. 

A Rede Globo, grupo que detém a TV, o jornal impresso O Globo e diversos outros 

veículos de comunicação, mantém dentro do site Memória Globo uma sessão destinada 

especialmente a acusações falsas. Dentro dela, há uma especificamente sobre a concessão de 

canais
76

, que discute principalmente a relação entre a concessão da TV Globo e o apoio à 

Ditadura Militar brasileira
77

 (1964-1985). Na página, é possível conferir um texto que afirma 

que “nenhuma das concessões obtidas pela TV Globo foi dada pelos militares”. 

O texto afirma que o jornal impresso da mesma organização, "O Globo, de fato, 

apoiou o movimento militar". Mas que "depois de instaurado o primeiro governo, alguns 

periódicos passaram para a oposição". Registra, ainda, que "O presidente das Organizações 

Globo
78

 nunca negou sua simpatia em relação ao regime". E que "em 1988, em entrevista à 

Folha de S. Paulo, Roberto Marinho admitiu ter apoiado a “ação construtiva” desses 

governos, mas disse que “fez questão de não obter favores””. 

De acordo com o texto, as duas únicas concessões da Rede Globo foram outorgadas 

antes do período militar, sendo a primeira em 1957, pelo presidente Juscelino Kubitschek, 

para a Globo do Rio; e a segunda pelo presidente João Goulart, em 1962, para o canal da 

emissora em Brasília. Ainda de acordo com o Memória Globo, a Rede Globo chegou a 

enfrentar dificuldades à sua expansão, tendo negadas a concessão de um canal de TV em João 

Pessoa, Paraíba, em 1978; e outro em Curitiba, Paraná.  

Artigo publicado em 15 de abril de 2008 no Observatório do direito à comunicação
79

, 

do Intervozes, registra que naquele dia foram publicados os decretos presidenciais renovando 

todas as cinco concessões pertencentes à Globo Comunicação e Participações S.A por mais 15 
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anos, a contar a partir da data de 5 de outubro de 2007, data em que as concessões haviam 

vencido. Naquela época, faltava, ainda, a análise das renovações pelo Congresso Nacional, 

etapa indispensável para a renovação da concessão. 

Nesses diferentes contextos de existência, submetidas a diferentes regras e legislações, 

cada uma dessas TVs tem suas especificidades com relação ao conteúdo e à forma como o 

conteúdo é transmitido. Neste trabalho, vamos nos aprofundar na linguagem que é e que pode 

ser transmitida pela TV, e em como este veículo, dependendo das especificidades da 

emissora, pode transmitir ou não significados e sentidos diferentes sobre um mesmo fato. 

 

2.3 – A LINGUAGEM COMO POLÍTICA 

Para entender a produção de sentido na transmissão televisiva, precisamos 

contextualizar o que é entendido como linguagem televisiva. Para Vera França (2006), o 

conceito de linguagem é bastante “complexo e controverso”, porque parte de uma ideia pré-

concebida de um conjunto de signos e estruturas que ordenam formas de dizer, o que exclui 

outros tipos de linguagem que podem comunicar da mesma forma e não se encaixar nesse 

conjunto. Dado isso, afirma a autora, se a linguagem for pensada como um processo de 

estruturação é possível afirmar que os diferentes produtos televisivos são formados por 

referências e determinações que compõem uma linguagem geral da TV. 

França (2006, p. 33) fala da televisão como um ambiente com “uma linguagem 

atravessada (poluída) pela vida, espaço e dinâmica de experiências partilhadas”, justamente 

porque a entende como um espaço de uma relação bilateral com o público, “enquanto 

interação, espaço de um fazer que se reorienta a partir da intervenção dos diferentes sujeitos 

envolvidos” (idem). A TV seria, portanto, local de prática e da produção da experiência 

cotidiana, já que o ato de fazer e de assistir à TV é constituinte da vida social e penetra com 

facilidade nos vários âmbitos da vivência, sem que exista paralela à vida, mas em constante 

intersecção com ela. “Não podemos, hoje, conceber ou falar da vida cotidiana de uma 

sociedade, ou de uma pessoa, sem falar da presença da televisão inserindo e repercutindo 

imagens, representações, temas, formas de procedimento e conduta” (idem). 

“Discursos traduzem um posicionamento social: as relações com o outro, as 

estratégias, a ideologia, enfim, de um determinado grupo ou classe social” (FRANÇA, 2007, 
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p.27). Para a autora, é fundamental entender que a TV não tem um só discurso, mas abarca 

vários deles, como discursos políticos, culturais, sociais, religiosos e de práticas estratégicas, 

como o discurso jornalístico e o publicitário. Por isso, França afirma que é possível tratar a 

TV como uma arena de discursos, um lugar em que diferentes atores sociais ganham 

visibilidade.  

Contrária às visões monolíticas e instrumentais da TV, França (2006) afirma que a 

inserção da TV na vida social é polivalente: principalmente, porque é um veículo de 

informação e de socialização, que estabelece um repertório coletivo de temas e discussões a 

serem abordados em sociedade. Para a autora, a produção de TV é um cenário marcado por 

misturas, tensões e contradições que, no entanto, não eliminam características iniciais de deu 

modo de organização, e por isso, falar de homogeneização da produção seria uma leitura 

imediata e simplificadora. 

Por isso, para entender este meio complexo e com significados que são muito maiores 

do que visões rasas e generalistas propõem, é fundamental prestar atenção nas experiências 

que levaram a TV a se consolidar no final do século XX. Machado (2000), que critica a visão 

simplista da televisão como um meio popularesco e “de massa” “no pior sentido da palavra” 

(MACHADO, 2000, p. 15), afirma que essa foi a visão adotada por muitos teóricos da 

comunicação, que de forma estranha seguiram a mesma orientação de magnatas da mídia. Ele 

aponta, no entanto, que essa visão fez com que uma série de experiências “poderosas, 

singulares e fundamentais” (idem), fundamentais para o entendimento dos alicerces da TV em 

uma perspectiva cultural no final do século, deixassem de ser encaradas. 

Este ponto de vista é o que nos parece mais adequado à produção deste trabalho. No 

contexto da análise realizada no Capítulo 3, não nos cabe definir “melhor” ou “pior” 

cobertura, “bons” ou “maus” comentários, mas evidenciar o que foi dito, em que contexto, 

usando quais termos (também chamados por núcleos de sentidos, como veremos à frente) e 

outros dados importantes da cobertura para que, a partir deste levantamento, tenhamos uma 

visão geral que proporcione a qualquer cidadão telespectador que tiver acesso a este trabalho 

tirar suas próprias conclusões a respeito do que foi dito e transmitido na TV. Compreendemos 

a televisão como um importante veículo de comunicação de uma sociedade e, principalmente, 

das culturas que a compõem, como é o caso das escolas de samba. Até mesmo porque, como 

foi evidenciado anteriormente, muito do que se conhece por Carnaval e por escolas de samba 
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em todo o Brasil foi proporcionado a partir de uma perspectiva apresentada nacionalmente 

pela TV e por demais veículos de massa. 

Outra tendência nas pesquisas em televisão, de acordo com França (2009), são os 

estudos dos gêneros que, no entanto, enfrentam dificuldades em sua caracterização. Diversos 

programas apresentam formas híbridas entre os gêneros, mesclando por exemplo o telejornal 

com recursos dramáticos e programas de auditório com dramas, informações, show e 

denúncias. A autora enfatiza, no entanto, que essa mistura não eliminam a existência dos 

gêneros, já que todo formato cria suas próprias linguagens. E uma das formas de construir 

gêneros e formatos é por meio do uso de dispositivos, que são mecanismos usados para 

distribuir elementos e, assim, construir um enunciado. Eles são um conceito operacional, um 

sistema de construção de uma ordem que transmite, necessariamente, as intencionalidades, e 

são usados com fins como os de transmitir realidade, de criar dramatização, e assim por 

diante. 

A autora lista 12 elementos que marcam a produção televisiva, são eles: a linguagem 

visual, com predomínio do icônico (relação de semelhança com o mundo); sensorialidade 

(relação com as emoções), instantaneidade e caráter massivo; fragmentação e diversidade (de 

produtos e gêneros); natureza industrial, mercadológica (produção em larga escala que atende 

ao mercado); inscrição no domínio do senso comum (inserção na vida cotidiana e fala 

específica para determinada cultura); ficção e realidade (oscilação entre uma e outra); caráter 

lúdico, de entretenimento; arena de discursos (marcado pela presença de várias vozes e onde 

ecoam os discursos sociais); caráter institucional e de classe (predominam os discursos e 

forças hegemônicos da sociedade); linguagem em construção e interação comunicativa com 

outros espaços de vivência. 

Logo no início de sua análise, a autora pontua que o próprio conceito de “televisão”, 

com seu lugar, características e linguagem é a primeira indagação de qualquer análise de 

programas televisivos, e por isso é necessário demarcar de qual lugar e a partir de qual ponto 

de vista estamos analisando a TV. Ela afirma que, diferente do jornalismo, já com campos de 

conhecimento estruturados, “a televisão é um meio que vem se recriando continuamente 

enquanto linguagem, passível de diferentes usos, alojando práticas distintas, acolhendo 

múltiplos discursos” (FRANÇA, 2006, p. 13) e que é “dotado de configurações técnicas e 

padrões de funcionamento próprios, que obedece uma lógica de produção e se realiza, 
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historicamente, dentro de um determinado modelo e prática de distribuição e de recepção” 

(FRANÇA, 2006, p. 18). 

Para a autora, mais do que estudar a televisão, é necessário estudar as várias 

televisões, que devem ser investigadas por si e pelas relações que estabelecem com seus 

receptores. Diz, ainda, que é preciso evitar cair em essencialismos que criam uma dicotomia 

entre diversão e reflexão, contrário ao pensamento de Benjamin (1986 APUD FRANÇA, 

2006), que exemplifica que o espectador de cinema, ao mesmo tempo que se distrai, está 

prestando atenção. “Isto dito, é importante perceber, pelo lugar que a televisão ocupa hoje na 

nossa sociedade, pelo uso que lhe é conferido, que o entretenimento é seu nicho e função 

preferencial” (p. 27) 

Sodré (2003) aponta que discursos de linguagem são os materiais usados por uma 

ideologia e que, mais do que refletir, a linguagem, hoje, cria a realidade. E a mídia é um 

exemplo de uma técnica política de linguagem já que lança mão de procedimentos que 

interferem diretamente na forma como o humano lida com a sociedade, como a enxerga e 

como transita sobre ela. Para Sodré, mais do que refletir e designar, a linguagem hoje cria e 

produz a realidade. Dessa forma, a mídia ou o conjuntos dos meio de comunicação de que se 

vale a ideia globalista, como associa o próprio autor, são uma técnica política de linguagem 

potencializada ao ponto de produzir uma técnica formadora e interventora na consciência 

humana que requalifica a vida social, moldando questões desde atitudes a crenças religiosas 

conforme as demandas da tecnologia e do mercado. 

Como pontuamos anteriormente, Sodré também afirma que fenômenos sociais de 

largo alcance criam linguagens próprias, e como um desses fenômenos, trataremos neste 

trabalho da cobertura do Carnaval das escolas de samba da TV Brasil e da TV Globo que, por 

serem emissoras de capital distinto, sendo uma pública e outra privada, podem apresentar 

diferenças significantes entre a realidade produzida em cada uma delas, a partir de um mesmo 

fato. 

De acordo com Arlindo Machado, em “a Televisão levada a sério”, a televisão 

permanece como um meio de "serviço", sistema de difusão, fluxo de programação ou 

produção de mercado, mesmo com o avançar dos estudos sobre ela. "Segundo essa 

concepção, o que importa não é o que acontece de fato na tela, mas o sistema político, 
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econômico e tecnológico no qual se forjam as regras de produção e as condições de recepção” 

(MACHADO, 2000, p.16). 

Para Wolton (1996, p. 113-114, APUD França, 2006, p. 16), a televisão aberta tem um 

potencial democratizador, e isso se deve à dispersão de sentidos proposta pela aceitação da 

heterogeneidade do público, por meio da elaboração de uma programação para todos eles. E 

esses públicos, por mais diferentes que sejam, podem tanto ver as mesmas imagens como não 

são obrigados à assistir à mesma programação. Posto isso, o autor considera que o registro é a 

principal força da TV: 

 “A força principal da televisão generalista, pública ou privada, 

continua sendo o seu registro: ela se dirige a todo mundo, constituindo 

um dos laços sociais das sociedades individualistas de massa, em que 

as ocasiões de se participar simultânea e livremente de atividades 

coletivas são muito menos numerosas do que se pensa” (WOLTON, 

1996, p. 113-114, APUD França, 2006, p. 16)  

Ainda em "Elogio do grande público", Wolton (1990) cita o uso que regimes 

totalitários fizeram dos meios de comunicação de massa como meio de divulgação e difusão 

de seus ideais, e afirma que é pelo perigo que essas mídias, como a TV, representavam para o 

poder, que elas deveriam ser controladas pelo poder público. O autor cita, como exemplo do 

Brasil, a utilização do rádio por Getúlio Vargas. Ora, anteriormente neste trabalho já demos 

um exemplo de como o rádio foi usado pelo então presidente para divulgar uma cultura 

nacional, veiculando programas com sambistas e personalidades do carnaval. 

As reflexões de Thompson sobre o modelo público-privado norte-americano, embora 

possam servir como base para questionamentos e início de reflexões sobre o modelo de TV 

brasileiro, não devem ser lidas de forma cega e sem uma intersecção com a história da TV no 

Brasil. Isso porque a história da TV latinoamericana e, sobretudo, da brasileira é 

extremamente específica, por motivos políticos e da própria formação da sociedade, que não 

permitem a comparação do sistema aqui instalado com o de países do hemisfério norte. 

Wolton (1990) afirma que "Nem todos os países reagiram da mesma maneira diante da 

“ameaça da comunicação”" (p. 26) e que, "enquanto os países latinos confiavam no Estado 

para garantir o bem público e a “independência” da televisão, a Grã-Bretanha e, sobretudo, a 

Alemanha, que acabava de experimentar os piores excessos cometidos em nome do Estado, 

tiveram uma atitude menos estatal" (idem). 
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Ainda dentro da lógica entre o público e o privado, Jost (2007) afirma que as cadeias 

privadas de TV podem manter uma coerência maior no direcionamento da programação a um 

público específico, ao contrário das emissoras públicas, que por direito devem se dirigir a 

todos os públicos. “A lógica de marca, enfim, impulsiona as emissoras a escolherem 

programas coerentes com sua imagem e, reciprocamente, a construírem a imagem da 

emissora, seja ela privada ou pública, comercial ou não” (JOST, 2007, p. 91).  

Tanto para França (2006) como para Jost (2007), a difusão de imagens em movimento 

e sons ao vivo são o principal conceito da TV, junto à sua veiculação instantânea à distância. 

Essas características representam justamente a revolução proposta pelo veículo, que se 

diferenciou do rádio ao mostrar a imagem, da fotografia ao dá-la movimento e som, e do 

cinema ao propor a transmissão imediata para múltiplos receptores. No entanto, Jost salienta 

que “enquanto a sessão de cinema suspende o tempo social, a televisão estrutura a 

temporalidade, a vida do telespectador: cada um busca o momento do dia em que quer ver um 

filme, pois os programas só podem ser olhados no horário que as emissoras impõem” (JOST, 

2007, p. 75). 

Neste ponto da semelhança da TV com a linguagem cinematográfica, Machado (2000) 

faz uma importante reflexão: enquanto o ‘tempo real’ já uma constante no cinema, isso é, era 

o tempo em que havia uma certa coincidência entre o que viviam os personagens na tela e o 

que vivem os espectadores na sala de projeção; o tempo presente é exclusivo da TV, porque o 

tempo da enunciação é presente em relação ao espectador, e não precisa necessariamente ser 

congelado para futura exibição – o que automaticamente já o transforma em passado. 

Um outro traço da linguagem televisiva, conforme Jost (2007), é o fato de falar 

diretamente e endereçada a uma só pessoa, criando assim uma relação particular de 

intimidade com o próprio espectador. Essa linguagem é evidenciada quando o locutor olha 

diretamente para a câmera, se opondo totalmente à lógica cinematográfica de ficção que, 

exceto em casos muito específicos, não usa o olhar direto do ator em direção ao espectador. 

Isso, de acordo com Jost, acontece porque o filme precisa dar ao público a sensação de 

identificação, ao contrário da TV, em que o animador deve estabelecer uma ligação próxima, 

uma conversa franca, quase olhos nos olhos. 

No entanto, embora nesta característica específica a TV se diferencie do cinema, a 

lógica cinematográfica ainda se faz presente na montagem da programação, tanto na 
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expressão da simultaneidade ao entrelaçar séries narrativas quanto na sobreposição, 

aproximação e mudança de uma câmera para outra na transmissão ao vivo. Só que, como 

afirma Jost, diferentemente do espectador do cinema, que está preso à poltrona, o 

telespectador tem livre movimentação, o que despende à TV um menor grau de atenção, o que 

deve ser analisado e pensado por quem a produz, eliminando planos conjuntos e simplificando 

montagens, acrescentando e abrandando planos explicativos. 

Pelos motivos apresentados anteriormente, alguns posicionamentos de câmera são 

pontos a serem analisados. No desfile de 2016 da Mangueira transmitido pela TV Globo, por 

exemplo, há câmeras que andam pelas alas, filmando a alegria dos componentes, a evolução 

desses mesmos desfilantes e o ato de cantar o samba e de dançar enquanto desfilam (FIGURA 

2). De um plano mais geral, se parte para um plano americano (acima dos joelhos), para dar 

mais enfoque ao personagem. Um outro estilo de tomada que é curioso observar é o referente 

à musa Alexandra Ricette, em que a câmera a acompanha em um giro de 360 graus em pleno 

desfile (FIGURA 3). Outro destaque é o uso dos drones, para realizar tomadas aéreas 

mostrando a Passarela do Samba toda ocupada pela escola (FIGURA 4). Essas tomadas nos 

remetem a uma inspiração na produção e no modo de fazer do cinema. Por outro lado, a TV 

Brasil, até pela sua limitação estrutural – no desfile de 2017, foram usadas apenas 13 câmeras 

para filmar os acontecimentos na avenida, de acordo com Santos (2017) – tem um pouco mais 

de dificuldade de reproduzir estes esquemas. 
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Figura 2 (acima): passeio da câmera da TV Globo por uma ala da Mangueira em 2016 

 

Figura 3 (acima): Giro de Alexandra Ricette pela câmera da TV Globo 
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Figura 4 (abaixo): Imagem do drone da TV Globo mostrando o quinto carro alegórico do desfile da 

Mangueira de 2016 (ordem de quadros invertida para mostrar o passeio da câmera sobre o desfile) 

 

Posto isso, Jost (2007) questiona: “Como captar a atenção neste livre ir e vir no 

interior da própria casa?” (p. 49). E, neste ponto, o que se deve considerar é que os primeiros 

programas de televisão advêm diretamente dos programas de rádio. Por isso, nos períodos do 

dia em que a atenção é mais dispersa – ou seja, os horários que não estão no meio da tarde, 

fim da noite e aos domingos, estes que são horários mais calmos e propícios para a exibição 

de filmes, por exemplo – os programas têm emissões que apelam mais para o áudio do que 

para o visual, tal qual o que se faz no rádio, que não dispõe do recurso da imagem para 
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chamar a atenção. “O sucesso ou o fracasso de um programa depende enormemente do 

horário em que ele é difundido” (JOST, 2007, p. 75). 

Machado (2000), considera que, embora pareça um contrassenso, a televisão brasileira 

era um meio pouco visual e que pouco havia avançado em suas ferramentas visuais, tendo no 

discurso oral sua principal força, uma vez que é herdeira direta do rádio. No entanto, em 

meados dos anos 1990, essa situação mudou, provocando um maior uso dos materiais gráficos 

computadorizados em vinhetas sem, no entanto, deixar de ser um veículo majoritariamente 

oral. “A parte mais expressiva de sua programação segue dependendo basicamente de uma 

maior ou menor eloquência no manejo da palavra oralizada, seja da parte de um apresentador, 

de um debatedor, de um entrevistado, ou de qualquer outro” (MACHADO, 2000, p. 71 e 72). 

Sobre a oralidade presente no texto da TV, Rezende (2000) afirma que nos primeiros 

vinte anos de telejornalismo brasileiro, havia muitas influencias de outros meios de 

comunicação, sobretudo do rádio. Hoje, para o autor, a linguagem televisiva já está 

consolidada, mas a marca da oralidade permanece forte neste veículo, porque o texto da TV é 

feito para ser falado. Ou seja: é como se o locutor televisivo estivesse conversando com o 

público. O autor explica que essa é uma maneira de atingir grupos de telespectadores 

heterogêneos, submetidos àquela mensagem, de forma uniforme e chamando a atenção. 

Somado à imagem em movimento, o discurso na TV, para Rezende (2000) daria ao 

expectador a sensação de onipresença, de participar em acontecimentos em que não está 

presente fisicamente. Diferentemente dos meios impressos, em que o leitor só lê aquilo que 

lhe interessa, a notícia na TV circula enquanto o aparelho estiver ligado, por isso o texto 

simples, direto e com fortes marcas de oralidade. 

Esse tipo de locução mais próxima do rádio pode ser observada na transmissão de 

Carnaval da TV Globo. Selecionamos como exemplo um recorte muito específico, referente 

ao desfile de 2016 da Mangueira, nas passagens em que o narrador Luiz Roberto fala 

exclusivamente sobre o desempenho da rainha de bateria da escola, Evelyn Bastos. Ele diz: 

"A Evelyn tem um simbolismo todo especial. É de Mangueira, nascida 

na Mangueira. A Valéria Bastos, mãe dela, foi rainha entre (os anos 

1900 e) 87 e 89. Foi rainha da Mangueira do Amanhã. (É) Professora 

de Educação Física. Diz ela que adora tomar sol na laje. E ela é um 

ídolo da comunidade". 
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Neste comentário, é possível observar ao menos duas marcas muito comuns do rádio: 

marca da oralidade, que pode ser observada na supressão do verbo ser ("É professora de 

educação física") e na repetição do nome "Mangueira" em trechos tão próximos do discurso; e 

a utilização de períodos curtos, porém de fácil assimilação. Já no final do desfile, o mesmo 

locutor, carregado pela emoção do momento (a Mangueira se consagrou campeã naquele 

ano), narra com a voz projetada e em tom de completa emoção: "Evelyn bastos, reinando 

absoluta. A última rainha do desfile de 2016". 

Para Vera França, foi na TV que os meios de comunicação de massa encontraram sua 

melhor expressão, justamente por características como a produção industrial em larga escala, 

a homogeneização da produção, a mercantilização e a ênfase no entretenimento e no caráter 

lúdico. O veículo se torna o carro-chefe da indústria cultural e “encarna por excelência o 

espírito e o espaço da nova cultura de massa” (FRANÇA, 2006, p. 14). 

Outra revolução proposta pela TV, como aponta França (2006) foi o zapping, o 

esquema de controle remoto que permite ao telespectador transformar o “poder ver” em “ver 

como”, podendo escolher o que assistir – logicamente, sempre dentro daquilo que lhe é 

ofertado. Mesmo com essa limitação, a linguagem da televisão é o que se produz com, e 

apesar de, esse sistema de zapping. 

A questão é que, ao mesmo tempo em que a TV cria uma pauta, determina 

comportamentos e tempos sociais, ela também é pautada pela vida cotidiana e, sobretudo na 

atualidade, pela relação, interatividade e repercussão com as mídias sociais. Dessa forma, a 

busca da audiência, tal qual classifica França, deixa de ser apenas algo comercial para ser algo 

que está efetivamente na “natureza” do veículo, sendo ela pré-requisito essencial para que 

penetre em todos os âmbitos sociais e mantenha sua característica de estar potencialmente em 

todos os lugares. “Uma presença às vezes silenciosa e invisível, mas permanente; portanto, 

uma onipresença” (FRANÇA, 2006, p. 24). 

Outro ponto levantado por Jost (2007) é que, hoje, as emissoras de TV são constituídas 

basicamente pelos mesmos elementos que constituem uma marca, sendo eles o nome, uma 

identidade construída por traços visuais e sonoros, sua carta gráfica e um campo de domínio, 

como a juventude, que conferem atributos e agregam valor à marca, como muito pode ser 

observado no “plim plim”, na logo colorida e na própria vinheta Globeleza produzida pela TV 

Globo. Assim: 
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“Uma emissora é, ao mesmo tempo, uma empresa, regida por uma 

lógica econômica; uma instituição, voltada a missões no espaço 

público; e uma marca, em concorrência com outras emissoras, via seus 

programas e programação. Essas três instâncias interferem, cada uma 

à sua maneira, sobre a programação” (JOST, 2007, p. 89 e 90) 

 

A própria programação, que consiste na escolha dos conteúdos que serão exibidos, 

bem como a faixa horária em que estes vão ser veiculados, é entendida pelo autor como uma 

forma de criação de sentido, tanto quanto a sucessão e a aproximação dos programas. Esses 

artifícios, empregados juntos, contribuem para a construção da identidade da emissora. 

Dessa forma, escolhas de programa e de programação fazem com que a emissora crie 

sua identidade tal qual pessoa, como parceira do telespectador. E a criação dessa identidade é 

feita diante dos olhos de quem vê. Os meios para construí-la são numerosos, como a 

publicidade de si própria e a vestimenta, ou seja, as artes gráficas que se faz na TV. Dessa 

forma, a construção do Ethos, dos valores e da identidade da emissora, é usada tanto nas 

escolhas editorais como para suas emissões, conforme Soulez (2002, apud JOST, 2007, p. 

53). “A lógica da instituição pesa também sobre a compra ou a produção de um programa por 

uma emissora” (JOST, 2007, p. 90) 

Por isso, para o autor, uma mesma transmissão realizada por emissoras diferentes não 

tem o mesmo sentido, justamente porque cada um deles constrói uma imagem e, ao mesmo 

tempo, está sintetizado dentro da identidade da emissora em questão. “Em tempos de 

globalização, essa equação é mais difícil de resolver, pois as emissoras do mundo inteiro 

tendem a escolher os mesmos formatos. As soluções dependem muito largamente das 

características da emissora: generalista vs temática; líder vs candidata a líder.” (JOST, 2006, 

p. 91) 

Neste ponto, uma importante observação a ser feita – e que já foi anteriormente 

apontada neste trabalho – é a de que a TV Globo opta, desde 2016, por exibir normalmente o 

programa Big Brother Brasil aos domingos de Carnaval, em detrimento da transmissão da 

primeira escola deste dia que, no entanto, é exibida ao vivo na internet, pelo site G1, e em um 

compacto na própria TV Globo, após o fim das transmissões ao vivo. Na segunda-feira de 

desfiles, o mesmo padrão é seguido. 
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Um ponto em que França (2007) e Machado (2000) concordam é a de que em diversos 

eventos, a televisão insere todos os seus espectadores em uma mesma agenda coletiva
80

. A 

autora dá exemplos como: Copa do Mundo, olimpíadas, catástrofes, nascimentos e 

casamentos de pessoas importantes e momentos como a final de uma novela de sucesso ou o 

paredão de um personagem de destaque no Big Brother. Uma simples observação é o 

suficiente para entender que a maior parte destes eventos depende da transmissão ao vivo para 

chegar ao público com o mesmo impacto e rapidez propostas pelo meio. “Nessas ocasiões, o 

país inteiro interrompe suas atividades para ver televisão e a recepção é quase que 

obrigatória” (MACHADO, 2000, p. 139). 

Para Arlindo Machado (2000) a transformação desses rituais coletivos em “história 

instantânea” pela TV têm o poder de moldar mitos e memórias coletivas, implantando 

vontades e significados em sociedades inteiras. Por isso, essas transmissões estão intimamente 

ligadas à história, porque a transmissão ao vivo pode alterar o desenvolvimento e o resultado 

dessas experiências, fazendo cm que a TV, mais do que se referir, possa marcar ou até ser 

sujeito ativo da história. 

A transmissão direta (ao vivo) é considerada por Machado (2000), um gênero 

televisivo que, historicamente, talvez tenha sido o primeiro deles, já que as primeiras 

emissões de TV foram aquelas feitas ao vivo. Entre todas as possibilidades de se fazer 

televisão, a transmissão ao vivo talvez seja, de acordo com o autor, a que marca de forma 

mais profunda a experiência do meio. “A televisão nasceu ao vivo, desenvolveu todo o seu 

repertório básico de recursos expressivos num momento em que ainda operava ao vivo e esse 

continua sendo o seu traço distintivo mais importante dentro do universo do audiovisual” 

(MACHADO, 2000, p. 125). De acordo com o autor, foi a partir da TV ao vivo que o registro 

do espetáculo e o resultado final da transmissão puderam ser acompanhados simultaneamente: 

“A recepção, por parte de espectadores situados em lugares muito distantes, de eventos que 

estão acontecendo nesse mesmo instante” (MACHADO, 2000, p. 125). 

Jost (2007) aponta que uma parcela dos pesquisadores acredita que essa modalidade 

pode anular a reflexão devido à forte carga emotiva presente neste tipo de transmissão, e 
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 A Teoria do Agendamento, ou Agenda Setting, como é chamado nos Estados Unidos,é uma teoria que indica 

que é a mídia quem determina os assuntos que vão ser discutidos em sociedade; por sua vez, a sociedade tende a 

dar preferência na discussão para os assuntos veiculados na mídia. A teoria foi desenvolvida nos anos 1970 por 

Maxwell McCombs e Donald Shaw e tem como base o pensamento de Walter Lippman no livro Public Opinion, 

de 1922. (REFERÊNCIA: PENA, Felipe. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005). 
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descreve que esse risco acontece porque a TV depende da interação do telespectador, uma 

propriedade descrita por ele como tátil, que prende o sujeito à programação e exige dele uma 

participação para que se observe o efeito e ligação entre a mídia e o humano. Por conta desse 

– ainda que suposto – contato constante do telespectador com todo o resto do mundo, diz-se 

que a televisão sempre estabelece um contato narcísico com quem fala, dando a entender que 

fala especificamente para e sobre quem a está assistindo, mesmo quando fala de outrem ou 

mesmo entre seus semelhantes. 

Sobre a primeira possibilidade apresentada no parágrafo anterior, apresentamos uma 

contraproposição com o exposto por Machado (2000). O autor questiona por quê os regimes 

autoritários, ditaduras, corporações e sistemas que visam o "emudecimento da opinião" 

(MACHADO, 2000, p. 128) têm "medo" da TV, já que ela é esse veículo nocivo à razão, que 

destitui toda ideia e reflexão por parte dos telespectadores. Com isso, interpretamos que a 

televisão não é e não pode ser um veículo totalmente desprovido da capacidade de gerar 

engajamento, pensamento e reflexão em seu público. Porque, de acordo com o autor, se 

realmente fosse esse meio de interpretação rasa e avesso à ponderação, imaginação ou 

expansão do olhar e da opinião, seria um veículo que geraria preocupação a Estados 

autoritários. No entanto, de acordo com Machado (2000), o que se vê é justamente o oposto: a 

TV não só é controlada por uma legislação rigorosa e por licenças meticulosamente emitidas, 

como sua livre criação e a livre disseminação de seu sinal são proibidas. 

A questão é que, ao mesmo tempo em que a TV cria uma pauta, determina 

comportamentos e tempos sociais, ela também é pautada pela vida cotidiana e, sobretudo na 

atualidade, pela relação, interatividade e repercussão com as mídias sociais. Dessa forma, a 

busca da audiência, tal qual classifica França, deixa de ser apenas algo comercial para ser algo 

que está efetivamente na “natureza” do veículo, sendo ela pré-requisito essencial para que 

penetre em todos os âmbitos sociais e mantenha sua característica de estar potencialmente em 

todos os lugares. “Uma presença às vezes silenciosa e invisível, mas permanente; portanto, 

uma onipresença” (FRANÇA, 2006, p. 24). 

No entanto, formas de romper essa barreira da programação “imposta” no horário em 

que a emissora determinava já eram observados nos anos 1980, conforme Jost (2007). Já nesta 

época, os espectadores habituaram-se a desligar a TV nos horários rígidos da grade e a vê-la 

conforme sua vontade, uma questão que mudou com a chegada da TV digital, uma 
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possibilidade que então era exclusiva do telespectador passou a ser oferecida pelas emissoras 

e sites, justamente porque permite uma troca com o espectador – salienta o autor, ao contrário 

da TV analógica, que não permitia o retorno da comunicação pelo mesmo canal. O autor 

afirma, ainda, que uma “banalização do cotidiano” foi evidenciada pela TV e apurada pelo 

interesse do telespectador no ao vivo, por conta de um valor de verdade que a transmissão 

direta carrega. A vivência do cotidiano de acordo com tempo e espaço de uma transmissão ao 

vivo, em que o telespectador vive o fato por mediação da TV, e não necessariamente criando 

uma cotidianeidade com uma presença física no mesmo tempo e espaço daquele 

acontecimento seria o que Jost (2007) chamou de banalização. 

Guimarães e França (2006) explicam que, quando se estabelece qualquer processo 

comunicativo, há uma relação entre dois planos que se afetam mutuamente. Ao mesmo tempo 

em que formatamos ideias, estabelecemos uma relação, um padrão de sociabilidade, o que 

significa que tanto o conteúdo altera a relação como vice-versa. 

“Hoje falamos em interlocução, em sujeitos interlocutores, inscritos 

em relações complexas que podem assumir diferentes configurações. 

A ideia do receptor passivo cedeu lugar a novas categorias analíticas: 

a natureza e a intervenção dos sujeitos, o formato e a dinâmica da 

relação, a presença de mediações” (GUIMARÃES; FRANÇA, 2006, 

p. 90) 

Enquanto a comunicação age sobre seu próprio ato de existir, há uma relação reflexiva 

que depende da interferência de uma terceira questão, que é a questão da cultura e de todos os 

conhecimentos que contém nela e que são intrínsecos, como são acessados, a quem estabelece 

essa comunicação. “A comunicação efetiva-se a partir de um universo comum partilhado, que 

ordena a estrutura de papéis e a materialização do conteúdo proposicional” (GUIMARÃES; 

FRANÇA, 2006, p. 91). 

De acordo com Jost (2007) os jovens hoje veem menos televisão que os mais velhos 

porque estão o tempo todo conectados – citada pelo autor como “computador”, mas entendido 

neste trabalho como o amplo conjunto de telas (smartphones, tablets etc) a que somos 

submetidos na atualidade. No entanto, o autor enfatiza que isso não quer dizer que os jovens 

se afastam da televisão. Ao contrário: isso significa que, ao invés de esperarem que a emissora 

programe os capítulos das séries que querem ver, os jovens se dirigem à internet e buscam 

eles próprios. 
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Entendemos, portanto, que esse processo não provoca um afastamento da TV, mas 

uma aproximação do conteúdo produzido pelas emissoras, porém com o consumo 

independente do horário imposto. Outra questão que se deve considerar é o rompimento da 

barreira do alcance do sinal da TV, uma vez que pela internet as transmissões televisivas de 

outros países, por exemplo, podem ser acessadas ao vivo e por pessoas fisicamente distantes 

da emissão do sinal. 

Para Jost (2007), a chamada “Era da convergência” apresenta um cenário em que os 

meios de comunicação têm fronteiras cada vez mais fluidas, em que suas funções se 

confundem, sem ter cada um uma função bem definida (como é o caso dos smartphones, que 

podem ser telefone, computador e televisão ao mesmo tempo). Ele questiona qual desses 

meios, então, deve ser chamado de televisão, e aponta que “certamente a tela que reina ainda 

na sala de estar parece merecer mais que os outros esse título; mas, do ponto de vista da 

função, que é a de permitir ver a distância, ela não é a única a desempenhar essa tarefa” 

(JOST, 2006, p. 56). 

Na possibilidade de uma família ter cinco ou seis telas em que a TV pode ser exibida, 

o autor aponta que essa multiplicação do meio pode representar o fim da televisão, mas que 

necessariamente esse novo formato provoca uma fragmentação do público, então uma 

extensão do poder da TV também pode ser vista nesta nova realidade. “Se, até agora, a 

televisão mobilizava o telespectador (menos que o cinema, é verdade), ela o acompanhará 

amanhã por todos os lugares em que ele for. Nesse sentido, está assim reforçada sua presença 

no cotidiano” (JOST, 2006, p. 56). 

Dadas as referências aqui apresentadas, partimos para a análise detalhada do objeto no 

próximo capítulo. 
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3. O CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO NA TV 

Cabral (2011) não indica uma data para o início das transmissões televisivas do desfile 

das escolas de samba cariocas, mas menciona que, no Carnaval de 1964, a Secretaria de 

Turismo emitiu 1200 credenciais de imprensa, “boa parte delas ia para o pessoal técnico e de 

apoio de duas emissoras de tevê, a TV Rio e a TV Tupi, e de inúmeras emissoras de rádio” 

(p.210). 

Como já citamos anteriormente, a TV Globo fazia a transmissão do Carnaval do Rio 

de Janeiro em 1966; e em 1970 a televisão passou a transmitir integralmente os desfiles das 

escolas de samba, de acordo com Lopes e Simas (2017). Dois anos depois, em 1972, a TV a 

cores chegou no Brasil e, na década de 1980, “principalmente graças à televisão, as escolas de 

samba já eram a maior atração do carnaval em várias capitais, suplantando em interesse as 

manifestações regionais” (LOPES; SIMAS, 2017, p.285). Para o Carnaval de 1973, foi 

assinado um convênio entre a Associação das Escolas de Samba (AES) e a TV Rio, dando à 

emissora exclusividade na venda de tapes para o exterior e concedendo 50% da receita à 

associação (CABRAL, 2011). 

Foi também no início dos anos 1980 que a expansão da base social das escolas de 

samba e a comercialização de elementos ligados a elas começaram a formar o cenário para o 

desenvolvimento das "grandes" escolas de samba (Cardoso, 2008). Anteriormente, nos anos 

1970, as escolas já haviam utilizado o rádio e os LPs como meio de divulgar seus sambas e 

criar expectativas para o dia do desfile. Até mesmo os sambas passaram a ter letras mais 

fáceis de ser cantadas, sendo o pioneiro “Festa para um Rei Negro”
81

, do Acadêmicos do 

Salgueiro em 1971. 

É importante lembrar que esse crescimento acelerado foi criticado dentro do próprio 

carnaval. Primeiro, no desfile campeão de 1982, do Império Serrano. Sob o enredo "Bumbum 

Paticumbum Prugurundum", das carnavalescas Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, o samba de 

autoria de Aloísio Machado e Beto Sem Braço criticava a espetacularização dos desfiles. 

"Super Escolas de Samba S/A / Super-alegorias / Escondendo gente bamba / Que covardia!". 

A crítica continuou em 1990, quando a São Clemente, maior escola da zona sul 

carioca e componente do grupo especial em 2018, levou para a avenida o enredo "E o samba 
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 Famoso pelo refrão "O-lê-lê, ô-lá-lá, pega no ganzê, pega no ganzá". 
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sambou"
82

, dos carnavalescos Carlinhos Andrade e Roberto Costa. Desde então, uma série de 

outros enredos critica a forma mercantilizada adotada pelas escolas de samba – como exemplo 

mais recente, podemos citar o enredo “Quanto vale ou é por quilo?”, do carnavalesco Leandro 

Vieira para a Caprichosos de Pilares em 2015. 

Como também citamos anteriormente, Lopes e Simas (2017) consideram que, a partir 

de 2010, a TV Globo passou a usar uma linguagem de videoclipes nas transmissões de 

Carnaval, linguagem que, segundo os autores, prejudica o entendimento dos enredos. Para 

eles, a compreensão do desfile é dificultada pela quebra da linearidade proposta nos efeitos 

usados até 2014 para a transmissão. Neste trabalho, investigamos as transmissões realizadas 

em anos posteriores (2016-2018). 

É importante contextualizar, mesmo que este não seja o foco deste trabalho, que o 

crescimento dos blocos de rua, tanto em popularidade como em quantidade de foliões, fez 

com que essa forma de fazer Carnaval também ocupasse espaço na transmissão televisiva. Na 

TV Globo, por exemplo, no fim de semana que antecede a terça-feira de Carnaval, vão ao ar 

em praticamente todos os intervalos comerciais os flashes de repórteres nas ruas do Rio de 

Janeiro, acompanhando blocos tradicionais e que reúnem milhões de cariocas e turistas, como 

o Cordão da Bola Preta
83

. Além disso, a aglomeração de pessoas, as fantasias, os números 

cada vez maiores de foliões e, claro, os transtornos causados pelos blocos também são pauta 

dos principais noticiários, inclusive os de âmbito nacional. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO CARNAVAL NA TV GLOBO 

Em 1984, com a inauguração do sambódromo da Marquês de Sapucaí, as escolas de 

samba, que antes desfilavam pelas avenidas da cidade do Rio de Janeiro – tais como a 

Presidente Antônio Carlos e a Presidente Vargas – com uma estrutura provisória, com 

arquibancadas montadas todos os anos, passaram a ter um local fixo para os desfiles. Neste 
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 "Vejam só / O jeito que o samba ficou (e sambou) / Nosso povão ficou fora da jogada / Nem lugar na 

arquibancada / Ele tem mais pra ficar / Abram espaço nesta pista / E por favor não insistam / Em saber quem 

vem aí / O mestre-sala foi parar em outra escola / Carregado por cartolas / Do poder de quem dá mais / E o 

puxador vendeu seu passe novamente / Quem diria, minha gente / Vejam o que o dinheiro faz". 
83

 O Cordão da Bola Preta, maior bloco de Carnaval do Rio de Janeiro, completou 100 anos de desfiles em 2018 

e arrastou 1,5 milhão de pessoas pelas ruas do centro da cidade no sábado de Carnaval. 
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mesmo ano, houve a divisão do desfile, que até então acontecia no mesmo dia, em dois dias – 

o domingo e a segunda-feira de Carnaval. 

Devido a essa divisão, conforme já situamos anteriormente, a TV Globo alegou que 

não teria condições técnicas de transmitir o espetáculo, que foi assumido pela TV Manchete 

com exclusividade, atraindo a maior parte da audiência. Conforme afirma Cabral (2011), 

segundo pesquisa do Ibope, o desfile de domingo atraiu 55% dos telespectadores contra 27% 

que assistiram o Fantástico. Já na segunda-feira, a diferença foi muito maior: 59% para a 

Manchete e apenas 7% da audiência para a Globo. A grande diferença de audiência teria feito 

com que, no ano seguinte, 1985, a Globo passasse a transmitir as duas noites de desfiles – 

padrão que se mantém até hoje. 

Na cobertura de 1985, a TV Globo teria cedido ao exterior suas cotas de direito à 

cobertura jornalística dos desfiles por 20 bilhões de cruzeiros (Auler, 1986:53, apud Lopes; 

Simas, 2017, p. 285). Lopes e Simas (2017) enfatizam que a TV Globo “transmitindo seus 

programas em rede nacional desde 1973, assumiu, com o ocaso da pioneira TV Tupi, a 

hegemonia na formação de hábitos e costumes dos consumidores e na modelação da opinião 

pública em todo o Brasil e até mesmo no exterior” (p.283). Contabilizam, ainda, que entre os 

220 programas musicais listados no Dicionário da TV Globo de 2003, em quase 40 anos, 

apenas 13 programas foram exclusivamente dedicados ao samba. 

Em 2015, a TV Globo deixou de transmitir
84

 a primeira escola de cada dia de 

apresentação, para que não tivesse sua grade de programação prejudicada. No Carnaval de 

2016, a TV Globo decidiu não transmitir ao vivo
85

, além da primeira escola, também a 

segunda agremiação a adentrar a Marquês de Sapucaí em cada dia de desfile. Ficariam sem a 

transmissão ao vivo, portanto, as duas primeiras escolas de cada dia de desfile do grupo 

especial da Sapucaí. Elas seriam exibidas posteriormente, ao término de todo o dia de desfiles, 

em um compacto de 20 minutos cada. Porém, dias depois do anúncio oficial, a decisão foi 
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 Leia mais em http://natelinha.uol.com.br/noticias/2015/02/13/globo-nao-mostrara-todos-os-desfiles-do-

carnaval-carioca-ao-vivo-entenda-85626.php. Acesso em 31/05/2017. 
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 Leia mais em http://www.radioarquibancada.com.br/site/sindrome-de-estocolmo-no-samba/. Acesso em 

31/05/2017. 
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revista
86

, conforme pressão das escolas afetadas. Dessa forma, a transmissão ao vivo dos 

desfiles começou a partir da segunda escola a se apresentar em cada dia. 

Em 2017, repetiu-se o padrão de começar a transmissão ao vivo apenas a partir da 

segunda escola, exibindo a primeira agremiação de cada dia em um compacto de 20 minutos 

ao final de todos os desfiles. Neste ano, inclusive, quando a transmissão ao vivo foi iniciada, 

um áudio do estúdio da emissora vazou
87

 e foi possível ouvir Luiz Roberto e Fátima 

Bernardes, âncoras da transmissão, questionando a produção sobre as duas últimas alegorias 

da primeira escola, a Vila Isabel, que não foi transmitida ao vivo. 

No ano seguinte, 2018, o mesmo padrão de transmissão foi repetido. No entanto, o 

desfile da Unidos da Tijuca, primeira escola do segundo dia, foi exibido na íntegra ao final da 

programação, enquanto o Império Serrano, primeira escola do primeiro dia, foi exibido com 

pouco mais da metade de seu tempo de desfile. Para Lopes e Simas (2017), a linguagem de 

videoclipes utilizada nas transmissões a partir da década de 2010 prejudica o entendimento 

dos enredos e, além disso, os efeitos usados até 2014 dificultavam a compreensão por parte do 

telespectador e quebravam a linearidade da narrativa do desfile. 

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DO CARNAVAL NA TV BRASIL 

Em 2016, a TV Brasil, emissora pública de televisão criada em 2007, transmitiu com 

exclusividade o desfile das campeãs do Carnaval carioca. A transmissão da TV pública 

brasileira ficou em primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter
88

. A TV Brasil também 

ganhou o Prêmio Samba-Net
89

, um dos principais prêmios do Carnaval carioca, pela cobertura 

realizada no desfile das campeãs. Além disso, o desfile das campeãs do Rio de Janeiro fez 

com que a TV Brasil alcançasse números expressivos de audiência na capital carioca, 

chegando a ocupar a vice-liderança na TV aberta. Já em 2017, a transmissão do desfile das 
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 Leia mais em http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/fernando-oliveira/2015/12/1722386-globo-volta-atras-em-

cobertura-de-desfiles-do-carnaval-do-rio.shtml. Acesso em 31/05/2017 
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 Leia mais em: http://famosidades.com.br/carnaval/globo-nao-transmite-desfile-da-vila-isabel-e-fatima-

bernardes-alerta-vai-ficar-estranho/. Acesso em 24/06/2015. 
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 Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-14-desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-as-

transmissoes-da-tv-brasil-em-primeiro. Acesso em 31/05/2017. 
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 Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-23-tv-brasil-conquista-premio-especial-smba-net-

2016. Acesso em 31/05/2017. 
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campeãs do Carnaval carioca pela TV Brasil foi a maior audiência da emissora
90

 em 15 anos 

de existência – desde 2002, quando a TVE ainda não havia sido transformada em TV Brasil. 

Embora enquanto TV Brasil a emissora tenha feito as coberturas do desfile das escolas 

de samba somente nos dois últimos anos, em seus arquivos há um rico acervo de imagens dos 

carnavais da década de 1970 até o de 1983. Isso porque, antes de ser TV Brasil, as atuais 

instalações da emissora no Rio de Janeiro pertenciam à TV Educativa, TVE, que foi a 

primeira emissora a transmitir o Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro (SANTOS, 

2017). 

A cobertura da TVE foi realizada até 1983, que foi o último ano da era pré-

Sambódromo. Com a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, em 1984, a TV 

Manchete e, posteriormente, a TV Globo passaram a ter os direitos de transmissão da festa 

(SANTOS, 2017; CABRAL, 2011). Além disso, a TVE teve em seu quadro de funcionários 

diversos artistas que estavam e estão, ainda hoje, dentro de escolas de samba (SANTOS, 

2017). Foram cenógrafos da TVE, por exemplo: Renato Lage, atual carnavalesco da Grande 

Rio, atuante desde a década de 1980 e com passagem por escolas como Império Serrano, 

Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel e Acadêmicos do Salgueiro; Rosa 

Magalhães, atualmente na Portela, a carnavalesca que mais detém títulos na era Sambódromo 

e cujo primeiro título foi o antológico "Bumbum Praticumbum Prugurundum", do Império 

Serrano em 1982; e Fernando Pamplona, carnavalesco do Salgueiro por 12 carnavais, onde foi 

campeão por quatro vezes, e idealizador do antológico desfile "Festa para um Rei Negro", que 

além de ser cenógrafo, também narrava as transmissões de Carnaval da TVE. 

Atualmente, os direitos de transmissão do desfile das escolas de samba na Sapucaí, 

tanto o oficial quanto o das campeãs, são da TV Globo, emissora privada brasileira. No 

entanto, em 2016 e 2017, a emissora repassou os direitos de transmissão do desfile das 

campeãs à TV Brasil, emissora que não representa uma concorrência direta à TV Globo uma 

vez que, enquanto emissora pública, presta o serviço à população brasileira de transmitir a 

cultura sobre as quais os canais privados não têm interesse (SANTOS, 2017). 

Como fenômeno social de largo alcance, entendemos, neste trabalho, tanto os desfiles 

das escolas de samba em si, que envolvem milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro e 
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 Conforme informação cedida por Arthur William Santos, gerente executivo de produção e criação da TV 
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outras tantas fisicamente distantes por meio da transmissão, como a sua própria transmissão 

que, como já exposto no capítulo anterior, é capaz de marcar o cotidiano brasileiro e que, por 

ser realizada por emissoras diferentes, de caráteres diferentes, tem produções de sentido que 

podem, ou não, ser completamente distintas. Sodré exemplifica que “o sentido de uma palavra 

como “globalização” ou o comportamento de um ator social em face desse sentido podem 

variar de um indivíduo para outro, de uma região do mundo para outra, ou mesmo de um 

curto período de tempo para o outro” (SODRÉ, 2003, p.21). 

Quando Lopes e Simas (2017) tratam do verbete globalização no Dicionário da 

História Social do Samba, afirmam que diversas marcas usam o samba, o carnaval e uma 

suposta alegria brasileira como elementos para estimular o consumo de bens. No mundo 

globalizado, portanto, o samba teria sido levado a se adaptar aos padrões uniformes da música 

pop, “perdendo muitas vezes a vitalidade transformadora de suas características fundamentais 

e as especificidades dos ricos complexos culturais que se desenvolveram em torno de sua 

manifestação” (LOPES; SIMAS, 2017, p. 139). 

Essa ligação entre as escolas de samba, a globalização e o consumo é evidenciada por 

Kiffer e Ferreira (2015), que afirmam que as agremiações foram deixando aos poucos de 

serem vistas como eventos folclóricos e passaram a se apresentar como espetáculos de 

brasilidade. Nesse processo, se abriram tanto para a formação de uma cultura popular 

brasileira quanto se tornaram peça propícia para o diálogo com espaços globais. Tanto que, 

nos anos 1950, a Coca-Cola, tida pelos autores como o maior símbolo do capitalismo e do 

americanismo, patrocinou um desfile em que cada uma das escolas deveria musicar um texto 

em louvor à marca. De acordo com os autores, a Coca-Cola se aproximou das escolas de 

samba para associar sua imagem a conceitos como os de brasilidade, festa e carnaval, 

características consideradas positivas do país. Por isso, esse concurso, criado em 1957, se 

aproveitou da facilidade com que as agremiações dialogavam com as elites e da possibilidade 

de agregar novidades em suas disputas. 

Em suma, ao mesmo tempo em que se espetaculizavam em função de 

um público mais amplo que delas se aproximava, essas agremiações 

carnavalescas reforçavam seu papel de atores essenciais da cultura 

popular nacional, respondendo aos anseios de uma nova classe média 

emergente desejosa de afirmar seu ideal de um país mestiço. 

(KIFFER, FERREIRA, 2015, p.70) 
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As diferenças estruturais e entre o tempo do trabalho realizado em cada uma dessas 

emissoras são um dos motivadores desta pesquisa. Além disso, a proximidade temporal com a 

veiculação do objeto analisado nos permite entender contextos e acontecimentos que, em 

alguns anos, podem ser esquecidos. Considerando todas as diferenças e evidenciando os 

pontos de convergência entre as transmissões, partimos, a seguir, para a análise das 

transmissões das emissoras. 

 

 

3.3 SOBRE A METODOLOGIA DA ANÁLISE 

No processo de sistematização dos dados recolhidos para a elaboração desta análise, a 

primeira tabela (ANEXO I) adotada foi elaborada com base no sistema de análise temática, 

proposto por Bardin (1977) como uma das alternativas mais eficazes para motivações de 

opiniões, entre elas as presentes na comunicação de massa. De acordo com a autora, o tema é 

uma unidade de registro geralmente utilizada para estudar motivações de opiniões, atitudes, 

valores, crenças, tendências, dentre outros. Ela cita que essa forma de análise pode ser 

aplicada a entrevistas, questões abertas, reuniões e comunicações de massa e, por isso, 

entendemos que a análise por temas é uma metodologia adequada a este trabalho por se tratar 

de uma transmissão ao vivo em uma TV aberta, portanto um produto de massa, com diálogos 

abertos, linguajar adaptado a este cenário e trechos que podem ser semelhantes ao de entregi 

Nessa tabela (conforme exemplo abaixo), foram selecionados alguns termos tidos 

nesta pesquisa como norteadores temáticos em cada uma das transmissões. Na primeira, por 

exemplo, da escola de samba Mangueira em 2016, elegemos os termos Maria 

Bethânia/Bethânia, uma referência à artista homenageada no enredo daquele ano; 

Leandro/carnavalesco, as referências ao carnavalesco da escola; Oyá/Iansã e Candomblé, 

também referências ao enredo da escola. Esses termos foram escolhidos por se tratarem de 

temas que estão necessariamente ligados às escolas de samba nos desfiles em questão. Esses 

núcleos trazem sentidos e valores que, portanto, são inerentes ou estão minimamente 

presentes em qualquer discurso ou processo de construção de sentido acerca das escolas de 

samba, já que, "fazer uma análise temática, consiste em descobrir os "núcleos de sentido" que 
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compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido". (BARDIN, 1977, p. 105). 

  

ESCOLA / TRANSMISSÃO TEMAS 

MANGUEIRA 2016 TV GLOBO Maria Bethânia/Bethânia, 

Leandro/carnavalesco, Oya/Iansã, 

Candomblé 

MANGUEIRA 2016 TV BRASIL Maria Bethânia/Bethânia, 

Leandro/carnavalesco, Oya/Iansã, 

Candomblé, Mulher/feminino/mulheres 

 

Ainda de acordo com Bardin (1977), “a unidade de registro "é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de 

base, visando a categorização e a contagem frequencial" (p. 104). Por isso, nesta segunda 

tabela (ANEXO II), vamos contabilizar a quantidade de vezes em que estes termos ou termos 

correlatos são proferidos pelos narradores, repórteres e comentaristas das transmissões, de 

forma a desvendar, na análise, os principais valores relacionados à festa por cada transmissão. 

Abaixo, temos um exemplo dessa tabela. 

TERMO/FREQUÊNCIA TV GLOBO TV BRASIL 

Maria Bethânia/Bethânia 22 29 

Leandro/Carnavalesco 9 10 

Oya/Iansã 18 9 

 

Outra tabela (ANEXO III), denominada Tabela de Categorias, reúne itens inerentes à 

cobertura de um desfile de escola de samba, agrupados de forma aleatória nas colunas. Nas 

colunas, têm-se os nomes das escolas, ano e respectiva rede de transmissão. Bardin (1977) 

explica que “classificar elementos em categorias, impõe a investigação do que cada um deles 
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tem em comum com outros” (p. 118). Isso significa: faremos tanto uma comparação entre os 

registros das categorias no mesmo ano e em emissoras diferentes, quanto em anos diferentes e 

na mesma emissora. “O que vai permitir o seu agrupamento, é a parte comum existente entre 

eles” (idem), ou seja: a existência de um mesmo sistema de transmissão que as unifica e a 

presença de todas essas categorias em todas as gravações permite um perfeito agrupamento 

desses itens. A autora, no entanto, salienta que “é possível, contudo, que outros critérios 

insistam noutros aspectos de analogia, talvez modificando consideravelmente a repetição 

anterior” (idem). 

Já nas colunas, inserimos as seguintes informações: Nome e composição da equipe, 

bem como o número de inserções de repórteres durante o desfile da escola; presença de 

convidados/entrevistados no estúdio da TV após o desfile; ocorrência de câmera lenta durante 

a transmissão ao vivo; exibição dos melhores momentos em câmera lenta após o desfile; 

presença de vinheta na ficha técnica de cada escola; e a exibição de mini documentários ou 

matérias explicando a história da escola ou do enredo. 

 

Transmissão Inserções Convidados 

após desfile 

Câmera 

lenta 

Melhores 

momentos 

Vinheta Doc 

Mangueira 

2016 TV 

Globo 

      

Mangueira 

2016 TV 

Brasil 

      

 

Há, ainda, uma quarta tabela (ANEXO IV) de núcleos de sentidos, com os principais 

discursos feitos a partir de alguns itens, conforme o exemplo abaixo. Alguns dos itens 

agrupados enquanto categorias nesta tabela são quesitos avaliados pelo corpo de jurados, 

como os de comissão de frente e o do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Outros, não 

compõem quesitos de avaliação individual, mas são indispensáveis à composição do desfile, 
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como os carros alegóricos selecionados, um por desfile, de forma aleatória, e a ala de baianas. 

O objetivo desta tabela é saber se as palavras e termos usados para definir tais quesitos foram 

semelhantes ou divergentes entre as duas TVs. 

QUESITO TV GLOBO TV BRASIL 

Mestre-sala e Porta-bandeira   

Baianas   

Carro alegórico de maior destaque   

 

Por último, uma quinta tabela (ANEXO V) denota o tempo de transmissão total e, 

proporcional a ele, o tempo de silêncio calculado em cada transmissão. Para o cálculo total 

dessa tabela, é importante salientar, consideramos como “silêncio” todo intervalo sem 

interferência de narradores, comentaristas ou repórteres maior do que 10 segundos. Isso 

porque, ao longo do trabalho, percebemos que todo intervalo igual ou menor do que 10 

segundos representava, na maioria das vezes, apenas uma pausa no pensamento ou em 

considerações sobre o mesmo assunto, e não pausas que seriam realmente para o telespectador 

ouvir o samba da escola ou porque nenhum convidado, narrador ou repórter tinha algo a dizer. 

Considera-se que o tempo de silêncio e o tempo total da transmissão devem ser 

avaliados, porque conforme Machado (2007), a percepção no cinema - que aqui interpretamos 

também como uma teoria passível de ser aplicada na TV, por se tratarem de telas e modos de 

produção ancorados em imagem e som de características semelhantes - não é apenas o que se 

vê, mas depende fundamentalmente do que o telespectador supõe que seja a percepção do 

outro, o que o outro vê ou não, e o que o outro sabe ou não sobre o que o telespectador vê. 

Partindo desse ponto de vista, concluímos que os minutos de silêncio, o que não foi falado 

nem anunciado pelos narradores e comentaristas, podem interferir na percepção que o 

telespectador tem do espetáculo exibido na tela. “O vidente e o visível funcionam em relação 

ao olhar como o avesso e o direito. Um não existe sem o outro, um não é senão a reversão, o 

desdobramento do outro, como os corpos que se acariciam se invadem um ao outro, se 

contaminam e se confundem num quiasma.” (Machado, 2007, p.98). 
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A partir da perspectiva de Godoy (1995), podemos considerar que a análise dos vídeos 

das gravações de TV feita neste trabalho são, basicamente, uma pesquisa documental. A 

autora afirma que materiais como imagens, fotografias e filmes podem se encaixar na 

categoria da análise de documentos. Para ela, o pesquisador que opta por este tipo de material 

deve estar atento sobre três aspectos: a escolha dos documentos, o acesso a eles e a análise. 

Para este trabalho, as filmagens foram recolhidas na rede social YouTube, que foi a 

maneira mais fácil e mais rápida encontrada de reunir o material escolhido. No entanto, se, 

para além da análise das transmissões das escolas campeãs, escolhessemos analisar toda a 

transmissão das seis escolas que desfilam tanto na data oficial, transmitida pela Globo, quanto 

no desfile das campeãs, veiculado pela TV Brasil, teríamos um entrave. Pois, do ano de 2016, 

o primeiro ano da transmissão, temos apenas as imagens da campeã na TV Brasil 

disponibilizadas na internet. Por considerarmos esse ano de extrema importância para o 

desenvolvimento deste trabalho, uma vez que foi a partir dele que o propósito desta pesquisa 

surgiu, consideramos pertinente recortar ainda mais o objeto de análise, pelas três escolas 

campeãs entre 2016 e 2018. 

Voltando a Godoy (1995), uma dificuldade apontada pela autora que nos serviu como 

virtude neste trabalho foi o fato de que os documentos são um ponto de vista de uma 

determinada classe - no caso, a que transmite, os jornalistas, a TV - sobre um fenômeno em 

questão. A autora alerta para a unilateralidade deste tipo de material, que transmite apenas um 

ponto de vista sobre determinado fato e, por isso, fica mais dífícil ter acesso ao fenômeno 

bruto de fato. É justamente esse ponto de vista, essa forma de narrar e as diferenças entre os 

dois veículos, que destacam o nosso trabalho. A dificuldade, que foi dada como um entrave 

para quem estuda o fenômeno em questão, no nosso caso, é justamente o nosso objeto de 

estudo. 

 

3.4 ANÁLISE 

Começamos a análise detalhando características gerais do processo de produção da 

transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba. Consideramos que esses elementos 

compõem discrepâncias essenciais para a análise do caso, uma vez que uma das diferenças 

mais notáveis entre as TVs, até mesmo como foi apontado por Santos (2017) é a questão da 
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estrutura. No primeiro ano de análise, por exemplo, a TV Brasil fez a transmissão de um 

estúdio na própria sede da emissora, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, longe da Marquês 

de Sapucaí; enquanto a TV Globo transmitiu direto do estúdio com paredes de vidro, na 

dispersão do sambódromo, como aconteceu nos três carnavais analisados neste trabalho. Já 

em 2017 e 2018, a TV Brasil montou seu estúdio na Sapucaí, na altura do setor seis, o que 

permitiu com que os âncoras e comentaristas vissem ao vivo o que a escola apresentava. 

Uma outra questão precisa ficar clara no contexto deste trabalho: para efeitos da 

análise, consideramos a Portela a campeã do ano de 2017, uma vez que apenas esta escola 

tinha sido consagrada como a primeira colocada neste ano na data do desfile das campeãs
91

 e 

apenas ela desfilou como campeã de fato. Para a análise da transmissão da TV Brasil desta 

escola, utilizamos dois vídeos: um, que foi usado como base, apresenta o desfile da escola 

desde o “esquenta”, parte anterior ao desfile em que a escola canta um samba ou uma música 

muito populares para introduzir o desfile, até a vinheta final de encerramento da transmissão, 

porém, apresentava falhas em sua gravação que, algumas vezes, impediram a contagem 

correta dos elementos que apareciam em cena. Por isso, um outro vídeo, chamado por nós de 

“auxiliar”, foi usado na contabilização desses elementos que foram cortados no vídeo base. 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Para contextualizar a transmissão de Carnaval de cada uma das emissoras, optamos 

por apresentar primeiramente características que chamamos de gerais, relacionadas à estrutura 

de cada uma das TVs, produção da transmissão e equipe formada. Consideramos que essas 

informações são de extrema importância para entender diversos comentários, 

posicionamentos de câmeras e efeitos usados durante a transmissão. 

As equipes que aparecem nas transmissões de cada uma das TVs tiveram mudanças 

perceptíveis pelo menos uma vez nos três anos das transmissões. A começar pela TV Brasil, 

que no primeiro ano (2016) teve a transmissão do desfile das campeãs ancorada apenas por 

uma apresentadora, Liliane Reis, e comentada por dois convidados, sendo o professor e 

pesquisador Felipe Ferreira e a cineasta Susanna Lira. Esses dois comentaristas são trocados a 

cada escola, ou seja, cada uma das seis campeãs tem dois convidados que comentam 
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exclusivamente aquele desfile. Nesta transmissão, a TV Brasil contou com dois repórteres, 

Paulo Gaetano e Daniela Christoffe, que fizeram três inserções diretamente da Marquês de 

Sapucaí, sendo uma no início do desfile e duas na dispersão da escola. 

No segundo ano (2017), os mesmos repórteres foram mantidos, porém foi feita uma 

inserção a mais, na concentração da escola. Também foi mantida a presença de dois 

comentaristas, que no caso foram o cantor Jorginho do Império e a carnavalesca Maria 

Augustha, mantendo o rodízio de comentaristas que a TV Brasil faz a cada escola. A mudança 

mais evidente foi na apresentação, que passou a ser de uma dupla: Luciana Barreto e Tiago 

Alves, que foram mantidos na transmissão de 2018. O número de inserções de repórteres foi o 

mesmo, porém três inserções foram feitas na concentração da escola e uma na dispersão. 

Também foi mantido o número de dois comentaristas, que neste caso foram o jornalista 

Leonardo Bruno e o compositor e pesquisador Rubem Confete. Houve apenas um aumento no 

número de repórteres, com a participação dos dois já mencionados anteriormente e a estreia 

de Marília Arrigoni. 

Já a TV Globo contava, em 2016, com três apresentadores: Fátima Bernardes, Tiago 

Leifert e Luiz Roberto; três comentaristas: o carnavalesco Milton Cunha, o compositor e 

músico Pretinho da Serrinha e o ator Ery Johnson; e apenas duas repórteres apareceram na 

transmissão da Mangueira: Flávia Januzzi e Monica Teixeira, que fizeram três inserções na 

concentração do desfile e durante o andamento, no meio da avenida. Em 2017, Fátima 

Bernardes se manteve como apresentadora, mas dessa vez ganhou a companhia de Alex 

Escobar. Os três comentaristas foram mantidos e, dessa vez, quatro repórteres apareceram na 

transmissão: Mônica Teixeira, Flávia Januzzi, Ary Teixeira e André Luiz Azevedo. Já em 

2018, os dois apresentadores e os quatro repórteres do ano anterior foram mantidos, além de 

dois dos comentaristas, à exceção de Ery Johnson, que não esteve presente.  

Uma característica que se deve destacar sobre a transmissão da Globo foi que, depois 

de ter feito três inserções de repórteres no desfile da Mangueira em 2016, a emissora 

aumentou nitidamente o número de inserções nos anos seguintes. Em 2017, durante o desfile 

da Portela, os repórteres entraram com informações diretamente da Sapucaí 11 vezes durante 

o desfile. Já em 2018, esse número aumentou ainda mais: foram 14 inserções durante o desfile 

da Beija-Flor. 
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Outro recurso que é amplamente utilizado pela TV Globo, mas não pela TV Brasil, 

durante a transmissão é a câmera lenta. Lipovetski (2009), ao questionar a velocidade, o 

ultramovimento, a velocidade pela velocidade, que marcou o cinema americano, das comédias 

aos filmes de aventura, afirma que a resistência principal a esse movimento de rapidez é a 

lentidão. No entanto, aponta que a câmera lenta "não é senão a forma invertida, mas 

igualmente hiperbólica, do acelerado" (p. 77). O autor explica que essa demanda cada vez 

maior por sensorialidade e emocionalidade no que ele chama de hipercinema reflete uma 

necessidade da sociedade perante um cotidiano de mal estar e subjetivamente ansioso. 

A TV Globo, inclusive, faz esse tipo de tomada durante a exibição dos quesitos de 

mestre-sala e porta-bandeira e da comissão de frente para a cabine de jurados. Embora esse 

recurso dramatize ainda mais a transmissão - como no exemplo da rainha de bateria da 

Mangueira, em 2016, ao ser exibida com seu samba em câmera lenta, em que Fátima 

Bernardes exclama: "A gente vê todos os músculos se movimentando na Câmera lenta. 

Impressionante" - ele acaba por tomar tempo da transmissão ao vivo, deixando de exibir o que 

está acontecendo naquela hora na avenida, fator que prejudica a visão da coreografia ou da 

dança completa do casal pelo telespectador. 

Outra diferença que é evidente entre as coberturas foi a existência ou não de vinhetas 

para a ficha técnica de cada escola, um recurso que é apresentado visualmente, verbalmente 

na tela, e também é narrado pelos apresentadores em ambas as transmissões. Como 

analisamos somente uma escola de cada transmissão, não pudemos notar a presença de 

vinhetas no início ou encerramento de toda a transmissão. No entanto, pudemos notar que a 

TV Brasil apresentou uma ficha técnica sem vinheta no ano de 2016, o primeiro ano da 

cobertura. Porém, em 2017, a emissora passou a fazer uma vinheta para a ficha técnica, a 

mesma que se manteve em 2018. Já a TV Globo, fez a mesma vinheta para a ficha técnica 

durante os três anos analisados. Enquanto a vinheta da TV Globo dura 15 segundos, a da TV 

Brasil é menor, dura cinco segundos. 
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Figura 5: Fragmentos da vinheta da Ficha técnica da TV Globo em 2018 

 

 

Figura 6: Fragmentos da vinheta e da ficha técnica da Tv Brasil, em 2018. 

 

Ainda como características gerais, temos a presença de minidocumentários em duas 

transmissões: na TV Brasil em 2017 e na TV Globo em 2018. Porém, esses 

minidocumentários têm formato e temática diferente: enquanto o vídeo produzido pela TV 

Brasil conta a história da escola de samba, com várias imagens e fotografias de desfiles 

passados e aborda também o enredo, e é exibido em tela cheia, com uma vinheta de abertura; 

o minidocumentário preparado pela TV Globo ocupa menos de 1/4 da tela e é constituído 

basicamente de um vídeo do carnavalesco da escola falando sobre o enredo e sobre o que o 

telespectador vai ver na avenida. 
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Figura 7: Fragmento do mini documentário sobre a história da Portela, exibido na TV Brasil em 2017.Acima, a 

vinheta de apresentação. 
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Figura 8: Minidocumentário com depoimento de Cid Carvalho, carnavalesco componente da comissão de Carnaval 

da Beija-Flor em 2018 

 

3.4.2 ESTRUTURA E POSICIONAMENTO DE CÂMERAS 

Além das mudanças nos apresentadores, repórteres e comentaristas, outra mudança 

visual que observamos uma vez nos três anos de transmissão da TV Brasil foi a mudança em 

seu estúdio. De acordo com Santos (2017), a transmissão de 2016 da TV Brasil foi feita off-

tube, ou seja: as câmeras fizeram a transmissão no Sambódromo, mas os comentários eram 

feitos em um estúdio remoto, localizado na sede da TV Brasil, no bairro da Lapa, no centro do 

Rio de Janeiro. 

 

Figura 9: Estúdio da TV Brasil em 2016, durante a transmissão do desfile da Mangueira 
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Já em 2017 e 2018, o estúdio da TV Brasil foi montado na metade da Sapucaí, na 

altura do setor seis das arquibancadas. De acordo com Barreto (2017), na cobertura do ano em 

que a Portela foi campeã, os primeiros minutos de desfile, de 15 a 20 minutos iniciais, não 

eram vistos pelos narradores nem pelos comentaristas. Por isso, a TV Brasil usava o recurso 

de interagir bastante com os comentaristas e chamar os repórteres que estavam na avenida 

nesses minutos iniciais. Assim que a escola chegava à altura do estúdio, segundo a 

entrevistada, a narração já podia ser feita do que era visto por quem estava no estúdio. Outra 

questão estrutural importante a ser apontada é a de que, segundo Barreto (2017), a 

apresentadora que não contava com o retorno de áudio na transmissão de 2017. Por isso, 

contava com a ajuda da produção e dos repórteres para que a transmissão ocorresse 

normalmente até o momento em que a escola chegava à altura do estúdio. 

 

Figura 10: Estúdio da Tv Brasil em 2017, com a visão de uma parte da Marquês de Sapucaí, durante a transmissão do 

desfile da Portela. 

Por outro lado, o estúdio da TV Globo não mudou de localização nos três Carnavais 

analisados neste trabalho. O estúdio Globeleza, como é chamado, permanece com sua 

estrutura panorâmica, instalado na Praça da Apoteose, no final da Marquês de Sapucaí, e com 

as paredes que são viradas para a avenida totalmente revestidas com vidros, que permitem 

uma visão de toda a avenida de desfiles. No entanto, nem todos os comentários são feitos 

apenas com a visão que os comentaristas e narradores têm do estúdio, já que do final da 

avenida não dá para ver com clareza a apresentação dos quesitos em frente à cabine de 
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jurados onde está localizada a câmera que transmite a apresentação dos casais de mestre-sala 

e porta-bandeira e da comissão de frente, por exemplo. 

 

Figura 11: Estrutura do estúdio Globeleza ao final do desfile da Mangueira em 2016 

 

Figura 12: Tomada de dentro do estúdio Globeleza, ao final do desfile da Portela em 2017. Ao fundo, a Marquês de 

Sapucaí. 

Inicialmente, também faríamos a contagem da quantidade de câmeras usadas em cada 

uma das emissoras. No entanto, percebemos ao longo das transmissões que a infinidade de 

recursos visuais e as possibilidades de formatos dessas diferentes câmeras faz com que não 

haja a certeza de que uma imagem é feita por um drone, ou por uma câmera de pista levada 

por um cinegrafista, ou por uma grua. Havia imagens, por exemplo, que não conseguíamos 

saber se era uma imagem feita da torre de TV ou de uma grua, ou se era feita por uma câmera 

que fica sob trilhos acima dos camarotes, ou pelo drone. 
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No entanto, há uma série de outros recursos de imagens que são feitos pela TV Globo, 

porém, não pela TV Brasil. Abaixo, na Figura 13, podemos ver a tomada de uma baiana da 

Portela em 2017. Exibida em câmera lenta, a tomada começa com um plano fechado a partir 

da saia da baiana, sobe para o rosto da sambista e, em seguida, a câmera amplia o quadro em 

um plano aberto. 

 

Figura 13: Giro de uma baiana da Portela. Câmera começa na altura da barra da saia, sobe até o rosto dela e depois 

abre para mostrar toda a ala. Toda a tomada é em câmera lenta. 

Uma outra diferença é o posicionamento das câmeras com relação aos quesitos, 

sobretudo o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e a comissão de frente. Esses dois 

quesitos devem fazer uma apresentação específica para a cabine de jurados. Enquanto a TV 

Globo conta com uma câmera que filma ambas as apresentações exatamente do ponto de vista 

que os jurados veem, a TV Brasil não dispõe de tal equipamento, realizando tomadas na altura 

dos olhos ou até mesmo superiores, mas sem definir com clareza o momento da apresentação 

do quesito. Vale ressaltar, no entanto, que o desfile das campeãs é um momento de 

descontração e comemoração dos títulos das escolas que desfilam, portanto nem sempre as 

coreografias, sobretudo do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, são executadas 

fielmente como no desfile oficial. 



   
 
 

109 
 
 

 

 

Figura 14: Câmera da TV Globo acima da cabine de jurados no desfile da Mangueira em 2016 
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Figura 15: Alguns dos posicionamentos de câmera da TV Brasil no desfile da campeã Mangueira em 2016 

 

Figura 16: Uma das tomadas da câmera acima da cabine de jurados no desfile da Portela de 2017 
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Outra questão sobre o posicionamento de câmeras da TV Brasil fica evidente na 

transmissão da apresentação da Beija-Flor em 2018. Como podemos ver na Figura 17, a 

tomada que mostra a comissão de frente no início do desfile é frontal, por isso além de 

mostrar a comissão de frente, também mostra o casal de mestre-sala e porta-bandeira e, ainda, 

o primeiro tripé da escola (branco, ao fundo). Além disso, vários foliões com camisas da 

escola ficam na frente da comissão, obstruindo o visual. A interferência é tanta que a 

apresentadora e o comentarista da TV Brasil chegam a falar sobre isso na transmissão:  

Luciana Barreto: "Tanta gente sambando na avenida que a gente tem 

dificuldade de ver a comissão de frente" 

Leonardo Bruno: "Desfile das campeãs fica tudo um pouco mais solto, até a 

pista é invadida por muita gente, muita gente pula das frisas, fica tudo mais 

bagunçado, para o bem e para o mal". 

(...) 

Leonardo Bruno: "Uma coisa que aconteceu também no desfile: a Beija-Flor 

tem uma comissão atrás da comissão de frente, aquela turma de camisa à 

frente do primeiro tripé. Eu não entendi o que esses caras de camisa estão 

fazendo ali no meio da escola, confesso". 

Luciana Barreto: "Isso polui um pouco a escola e o desfile?". 

Leonardo Bruno: "Polui muito, porque vem a comissão de frente, depois 

vem o casal lindo de mestre-sala e porta-bandeira, a Selminha e o Claudinho, 

e em seguida vem o primeiro tripé, que é a geleira. E acaba atrapalhando a 

visão. Vai pro canto, turma! Sai daí, pô! Olha a quantidade de gente na pista 

na frente da comissão de frente. É quase outra escola ali”. 
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Figura 17: Tomada da TV Brasil no desfile da Beija-Flor em 2018. A grande quantidade de pessoas na frente da 

comissão de frente, somada ao posicionamento de câmeras,  não permite uma visibilidade completa da comissão. 

Em 2017, na transmissão da Portela pela TV Globo, pudemos ver outra diferença: o 

giro de repórteres antes do início do desfile da escola contando com quatro repórteres, 

enquanto na TV Brasil apenas um repórter fez a cobertura da concentração da escola. 

 

Figura 18: Tomadas do giro de repórteres da Globo durante a transmissão da Portela em 2017 
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Figura 19: Repórter Paulo Gaetano, da TV Brasil, entrevista Paulinho da Viola e Paulo Barros na concentração do 

desfile das campeãs da Portela em 2017 

 

3.4.3 INTERFERÊNCIAS 

Em ambas as programações, é possível observar anúncios e outros tipos de artes na 

tela que foram chamados neste trabalho de interferências. Não necessariamente por atrapalhar 

a visão geral do espetáculo, mas por constar um elemento externo, não pertencente à imagem 

crua transmitida ao vivo. Na TV Brasil, a principal interferência, além da exibição do 

minidocumentário ao início do desfile, que ocupa a tela inteira, como vimos anteriormente, é 

a exibição dos comentários dos telespectadores nas redes sociais com o uso da hashtag 

associada à transmissão, #CampeãsRJ em 2016 e #paisdocarnaval em 2017 e 2018, como 

podemos conferir na Figura 19. 

 

Figura 20: Comentários dos telespectadores exibidos na tela da TV Brasil durante o desfile da Beija-Flor em 2018 

Outras interferências nesta emissora acontecem nos dois últimos anos, quando são 

feitas propagandas da programação da própria emissora durante a transmissão. Em 2017, 
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conforme a Figura 21, foi exibido um pequeno vídeo com áudio, no rodapé da tela, junto a 

uma legenda, falando sobre os novos programas da emissora. Já em 2018, o aviso da nova 

programação da emissora foi silencioso e ocupou aproximadamente ¼ da tela, sendo uma arte 

localizada no canto inferior esquerdo da tela, conforme a Figura 22. 

 

Figura 21: Apresentação da programação da TV Brasil, em áudio e vídeo no rodapé da tela, durante o desfile da 

Portela em 2017 

 

 

Figura 22: Apresentação silenciosa da programação da TV Brasil, no canto esquerdo inferior da tela, durante o 

desfile da Beija-Flor de 2018 

 

Já na TV Globo, os narradores anunciam durante a exibição dos desfiles que os 

telespectadores podem enviar vídeos de onde estão acompanhando a transmissão pelo site G1. 

Quando o anúncio é feito, originalmente, o endereço do site é exibido no rodapé da tela, 
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sempre junto à logo de um anunciante, conforme a Figura 23. Já os vídeos, quando são 

exibidos, ocupam cerca de 1/4 da tela, no canto interior esquerdo, conforme a Figura 24. 

Embora ambas as interferências não ocupem toda a tela, consideramos importante evidenciá-

las porque elas impedem que uma parte da imagem, ainda que seja a menor parte, seja vista 

pelo telespectador. 

 

Figura 23: Parte em que o endereço do site G1 é exibido para que os telespectadores enviem seus vídeos 

 

 

Figura 24: Vídeo do telespectador, enviado pelos telespectadores da Globo 
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Uma outra interferência observada na transmissão da TV Globo em 2017 acontece 

após o giro de repórteres, quando uma pequena tomada da concentração da escola é feita, e 

logo depois o narrador Alex Escobar chama uma entrevista com celebridades no Camarote 

Quem, em que famosos são entrevistados durante a noite de desfiles. A exibição dessas 

celebridades no camarote dura cerca de 40 segundos, e nessa parte não há menção direta ao 

desfile. Os famosos aparecem dizendo como estão aproveitando o Carnaval. Há uma vinheta 

específica para este quadro, como vemos a seguir. 

 

Figura 25: Vinheta do Camarote Quem 
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Figura 26: A repórter Talitha Morete entrevista os famosos Max Fercondini e Amanda Richter no Camarote Quem 

 

Outra interferência a ser levada em consideração é o fato de que a TV Brasil usa 

imagens da TV Globo para fazer referência ao desfile daquele ano ou no encerramento das 

transmissões, sobretudo nos desfiles de 2017 e 2018, em câmera lenta, como se fossem os 

“melhores momentos” da transmissão. Em 2017, ainda, uma interferência que não foi por 

parte da transmissão, mas que deve ser salientada neste trabalho, é a de que, em função do 

campeonato também do Império Serrano, escola que foi a primeira colocada nos desfiles da 

Série A e, por isso, ascendeu ao Grupo Especial da Sapucaí, a Portela convidou a agremiação 

coirmã a desfilar junto em seu desfile das campeãs, conforme a apresentadora da TV Brasil 

explicou: 

 “Só pra explicar para o público que a Portela, hoje, generosamente, resolveu 

abrir esse espaço para o Império. Por isso que a gente tá falando tanto do 

Império aqui, porque uma boa parte do Império Serrano tá aqui desfilando na 

Portela hoje”. 

 

Por isso, vários quesitos da escola da Serrinha desfilaram junto à Portela naquela 

transmissão. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira do Império Serrano, por 

exemplo, aparece primeiro e por mais tempo (16 segundos) do que o casal da Portela (14 

segundos). Outra componente do desfile da agremiação que teve bastante destaque foi 

Quitéria Chagas, que é rainha da escola Império Serrano, na cobertura da TV Brasil. A 
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sambista foi anunciada com ênfase pelo comentarista Jorginho do Império: “Aí, rapaz, 

Quitéria do Império! Que delícia! Essa menina enche nós, imperianos, de orgulho. Taí, não é 

brincadeira. Olha a Quitéria, a avenida é toda dela”. A carnavalesca Maria Augusta comenta 

que “ela tem um samba particular”. Posteriormente, a apresentadora Luciana Barreto comenta 

que Quitéria está "dando um show, levantando a galera". 

Outras interferências que acontecem em ambas as emissoras são a exibição das letras 

do samba, que acontecem por cerca de um minuto em ambas as transmissões, e os nomes das 

alas e carros alegóricos, que ficam na tela cerca de 5 segundos em ambas as transmissões. 

 

Figura 27: Interferência da exibição da letra do samba na transmissão da Mangueira em 2016. Acima, tomada da TV 

Globo. Abaixo, TV Brasil. 
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Figura 28: Legendas indicando o nome da ala "A Igreja do Sangue Derramado" na Portela em 2017. A tomada de cima é 
da TV Globo, e a de baixo é da TV Brasil. 

 

 

3.4.4 NÚCLEOS DE SENTIDO 
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Para a tabela de temas, selecionamos inicialmente temas que fossem comuns a todas as 

escolas ou às duas transmissões. O nome do carnavalesco de cada escola bem como a palavra 

"carnavalesco" foram itens avaliados nos desfiles da Mangueira de 2016 e da Portela de 2017. 

Optamos por não avaliar este tema na Beija-Flor em 2018 porque este desfile foi 

desempenhado por uma comissão de Carnaval com diversos nomes, e não apenas um 

profissional. Outros temas foram indicados conforme o enredo da escola, como "Oya/Iansã" 

na Mangueira; rio/rios na Portela e abandono/abandonado na Beija-Flor. Há, ainda, temas que 

foram percebidos em evidente ocorrência em apenas uma das transmissões, como 

Mulher/feminino/mulheres no desfile da Mangueira pela TV Brasil e chocou/chocante no 

desfile da Beija-Flor pela mesma emissora. 

No desfile da Mangueira de 2016, percebemos a ocorrência dos temas Maria 

Bethânia/Bethânia, referente à cantora homenageada pelo enredo da escola naquele ano; 

Leandro/carnavalesco, referente ao carnavalesco da escola; e Candomblé, religião referente à 

religiosidade de Maria Bethânia, em números semelhantes em ambas as transmissões. O tema 

Oya/Iansã, referente à religiosidade de Maria Bethânia, também como parte do enredo, foi 

mencionado quase o dobro de vezes na TV Globo (18) em relação à TV Brasil (9). 

Outro tema que chamou a atenção na transmissão da Mangueira na TV Brasil foi a 

ocorrência dos termos Mulher/feminino/mulheres, mencionados 12 vezes na transmissão - 

quase metade das vezes em que o nome de Maria Bethânia foi citado na mesma emissora. É 

possível que essa ocorrência tenha sido evidenciada devido à presença da comentarista 

Susanna Lira, cineasta e documentarista que dirigiu o filme Damas do Samba, sobre mulheres 

que atuam na manutenção e preservação do samba. 

No desfile da Portela em 2017, novamente, selecionamos o nome do carnavalesco 

Paulo Barros, bem como o termo "carnavalesco"; os termos água/águas e rio/rios, que 

remetem diretamente ao enredo da escola; Oxum, orixá das águas doces, também presentes no 

enredo; e águia, uma referência ao símbolo da escola, também chamada de "águia de 

Madureira". 

Neste desfile, houve bastante discrepância no uso dos termos pré-definidos, à exceção 

do tema Paulo Barros/carnavalesco, que foi mencionado nove vezes pela TV Globo e 12 

vezes pela TV Brasil, com apenas três menções de diferença. Os outros temas apresentaram 

uma variação muito maior: Rio/rios foi mencionado 36 vezes pela Tv Globo e, menos da 
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metade, 15 vezes pela TV Brasil; Água/águas foi mencionado 29 vezes pela TV Globo e 

cinco vezes pela TV Brasil; Oxum foi mencionada 12 vezes pela TV Globo e duas vezes pela 

TV Brasil; e Águia, mencionada 10 vezes pela TV Globo e cinco vezes pela TV Brasil. Os 

temas água/águas e Oxum foram mencionados na TV pública cerca de 16% do total de 

menções da TV privada. Novamente, na transmissão da TV Brasil, percebemos a ocorrência 

de outros termos com bastante frequência: foi mencionado três vezes que a Portela não era 

campeã do Carnaval há "33 anos"; e o tema tradição/tradicional foi mencionado seis vezes. 

Para a análise dos temas da Beija-Flor em 2018, selecionamos os temas em comum: 

abandono/abandonado, uma referência ao abandono de meninos e de cidadãos pelo poder 

público, presente no enredo; monstro, outra referência ao enredo da escola, que faz alusão ao 

livro Frankstein; e Ratos e Urubus, uma referência ao icônico desfile de 1989 da mesma 

agremiação. O tema abandono/abandonado foi mencionado 15 vezes na TV Globo e duas 

vezes na TV Brasil. Já o termo monstro foi usado oito vezes na transmissão da TV Globo e 

duas vezes na TV Brasil. O tema que teve menor discrepância entre o número de citações foi 

Ratos e Urubus, mencionado duas vezes na TV Globo e três vezes na TV Brasil. 

Dessa vez, os termos que chamaram a atenção em apenas uma das transmissões 

apareceram em maioria na TV Globo. A palavra Corrupção foi citada oito vezes na 

transmissão da TV privada, sempre associada ao enredo ou a explicações sobre as alegorias e 

fantasias; mas não foi dita nenhuma vez na transmissão da TV pública. O termo crítica 

apareceu sete vezes na TV Globo e duas vezes na TV Brasil; "Violência" foi mencionada 

cinco vezes na TV Globo e uma vez na TV Brasil. O termo "mendigos" foi mencionado duas 

vezes na TV Brasil e uma vez na TV Globo. Já os temas mais mencionados na transmissão da 

TV Brasil relacionados ao desfile da Beija-Flor foram Crua e Chocante/chocou, ambos com 

três menções na TV pública e nenhuma menção na TV privada. 

Desta análise, podemos observar alguns fatores: ambas emissoras, na narração de 

repórteres, apresentadores e comentaristas, deram destaques semelhantes aos carnavalescos da 

Mangueira em 2016 e da Portela em 2017. É importante salientar que os dois carnavalescos 

tiveram destaques nesses desfiles por motivos diferentes: Leandro Vieira era estreante na 

Mangueira e no grupo especial da Sapucaí, realizando seu segundo trabalho como 

carnavalesco; e Paulo Barros é um renomado carnavalesco, muito conhecido por suas 

alegorias coreografadas, que passou a trabalhar na Portela no ano anterior e já tinha alcançado 



   
 
 

122 
 
 

uma boa colocação para a escola. Nas transmissões da Beija-Flor de Nilópolis, percebemos o 

nome de Cid Carvalho, carnavalesco componente da comissão de Carnaval da escola, ser 

mencionado apenas uma vez, pela TV Globo, quando foi exibido um minidocumentário 

explicando o enredo da escola. Já o nome de Marcelo Misailidis, primeiro bailarino do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, componente da comissão de Carnaval, idealizador do enredo, 

coreógrafo da comissão de frente da Beija-Flor e até desenhista de alguns carros alegóricos, 

como inclusive foi mencionado nas transmissões, foi mencionado duas vezes em ambas as 

transmissões. 

O uso do termo "Corrupção" pela TV Globo, ao contrário de nenhuma menção a ele 

pela TV Brasil, também deve ser salientado. Este termo foi usado como descritivo de diversas 

cenas do desfile, no entanto não consta
92

 no texto da sinopse do enredo da escola, 

diferentemente de outros temas, como abandono, monstro e violência, todos mencionados na 

sinopse. Já os termos crítica, crua e chocante/chocou foram usados como descritivos da escola 

ou do desfile. Os dois últimos, usados pela TV Brasil três vezes e nenhuma pela TV Globo, 

descreveram um ponto de vista sobre a parte plástica da escola - "crua", como foi definida 

pelo comentarista Leonardo Bruno - e sobre a reação do público com aquele desfile. 

Além de contabilizarmos separadamente a presença de alguns núcleos de sentido 

específicos expressos em cada uma das transmissões anteriormente, destacamos ainda trechos 

descritivos narrados pelos comentaristas ou pelos apresentadores/narradores que constituem 

formas de significação que enriquecem a interpretação deste trabalho. 

Sobre o primeiro casal da Mangueira em 2016, o que podemos e devemos relatar é que 

naquele ano houve um choque do público e da crítica, que também foi refletido na 

transmissão, como veremos abaixo, com a caracterização da primeira porta-bandeira, Squel 

Jorgea. Naquele ano, ela veio caracterizada como uma Iaô, como se denominam as filhas de 

santo iniciadas nos candomblés nagôs, e por isso cobriu a cabeça com uma touca de látex 

simulando uma careca, o que foi uma surpresa, como podemos comprovar no trecho abaixo 

da transmissão da TV Globo: 

                                                           
92

 Leia mais em: http://www.apoteose.com/carnaval-2018/beija-flor-de-nilopolis/sinopse/. Acesso em 

11/12/2018. 

http://www.apoteose.com/carnaval-2018/beija-flor-de-nilopolis/sinopse/
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Figura 29: Squel, porta-bandeira da Mangueira, caracterizada como uma Iaô no desfile de 2016. Foto: Fábio Tito/G1 

Milton Cunha: “Olha a Squel, careca. Arrasou, Squel! Bela!” 

Luiz Roberto: “Que escândalo!”. 

Fátima Bernardes: “Linda, linda”. 

Luiz Roberto: “A neta de Xangô da Mangueira
93

, tá desde criança envolvida 

com a Mangueira, foi durante anos de outras escolas e a volta à Mangueira 

foi uma comoção generalizada na família”. 

Milton Cunha: “Inspiradas nas pinturas de caribé das mulheres marcadas 

pelas tintas da iniciação”. 

Fátima Bernardes: “E com uma única pena simbolizando a realeza”. 

Milton Cunha: “Meu deus, já temos a imagem do carnaval 2016. Esta 

mulher careca segurando a bandeira de Mangueira”. 

Uma reação semelhante pôde ser vista na transmissão da TV Brasil, que já não contou 

com o fator surpresa, uma vez que o desfile das campeãs acontece depois do desfile oficial: 

Liliane Reis: “Imagem hipnótica. Pra mim, essa é a imagem desse carnaval. 

Foi a grande surpresa que o Leandro segurou, não contou para ninguém”. 

Susanna Lira: “Foi mágico”. 

Felipe Ferreira: “Foi uma surpresa pra todo mundo. Estamos num momento 

em que muitos carnavalescos estão escondendo a porta-bandeira, estão 
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 Sambista, cantor e compositor mangueirense, foi diretor de harmonia por décadas na verde-e-rosa. 
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maquiando, botando máscara, pintando o rosto da porta-bandeira, 

disfarçando a porta-bandeira, e a Mangueira fez exatamente o contrário. 

Limpou o rosto da  porta-bandeira, a Squel, e ela resplandeceu. Ela tem 

aquele sorriso maravilhoso, o sorriso dela ficou maior do que já é. Eu acho 

isso um movimento muito interessante. Ela se mostra pra todo mundo. Uma 

porta-bandeira precisa ser respeitada, e respeitada exercendo a sua função. 

ela não deve ser escondida nem disfarçada nem virar outra coisa, ela é porta-

bandeira e isso é o grande objetivo dela. Acho que uma das razões do 

sucesso da Mangueira foi isso.” 

Sobre o primeiro casal da Portela, ambas transmissões descreveram que Danielle 

Nascimento, a porta-bandeira, era filha de Vilma Nascimento, ex-porta-bandeira da mesma 

escola, e neta de Natal, grande baluarte da Portela. Também comentaram que o casal vinha 

vestido de Oxum e Oxóssi, fazendo uma referência aos respectivos orixás. 

Selminha Sorriso e Claudinho, renomado primeiro casal de mestre-sala e porta-

bandeira da Beija-Flor, tiveram destaque em ambas as coberturas pelas quase três décadas em 

que dançam juntos. Na TV Brasil, o comentarista Leonardo Bruno destacou que a dança deste 

casal foi a menos coreografada. Mencionou, ainda, a nova logo da escola na bandeira. Tanto 

Milton Cunha, na TV Globo, quanto Luciana Barreto, na TV Brasil, comentaram que o 

"bailado de amor e cortejo de respeito" do casal seria "para derreter os corações gelados". 

Ambas as transmissões mencionaram que o casal estava caracterizado como a geleira, do livro 

de Mary Shelley. 

 

3.4.4.1 RAINHAS DE BATERIA 

Outro levantamento realizado de forma aleatória foi em função das imagens das 

rainhas de bateria das três escolas campeãs. Interessante destacar que as três são rainhas das 

comunidades das escolas – moram nas proximidades da escola e/ou têm um vínculo muito 

forte com o lugar e com a escola. Das três, apenas Bianca Monteiro, da Portela, não desfilou 

desde 2016, já que seu “reinado” começou em 2017. Evelyn Bastos, da Mangueira, ocupa o 

posto desde 2012 e Raissa de Oliveira está à frente da bateria da Beija-Flor há 16 anos. Na 

transmissão da Mangueira em 2016, por exemplo, Luiz Roberto comenta sobre Evelyn 

Bastos: 

"A Evelyn tem um simbolismo todo especial. É de Mangueira, nascida na 

Mangueira. A Valéria Bastos, mãe dela, foi rainha entre (os anos 1900) 87 e 

89. Foi rainha da Mangueira do Amanhã. (É) Professora de Educação Física. 

Diz ela que adora tomar sol na laje. E ela é um ídolo da comunidade”. 
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Ao final do desfile, comenta: "Evelyn bastos, reinando absoluta. A última rainha do 

desfile de 2016", em um tom de voz perceptivelmente emocionado, durante uma câmera lenta 

que mostra um giro durante a apresentação da rainha. Na TV Brasil, as raízes de Evelyn com 

relação à Mangueira também foram evidenciadas pelo repórter Paulo Gaetano, que a 

apresentou como "100% comunidade", moradora do morro da Mangueira, e que começou a 

desfilar na Mangueira do Amanhã, escola mirim da agremiação. 

Na Portela em 2017, a rainha Bianca Monteiro foi anunciada pela repórter Flávia 

Januzzi, da TV Globo, ainda enquanto a bateria estava no primeiro recuo, como estreante no 

posto, o que de fato era. A repórter também evidenciou que ela já tinha sido princesa do 

Carnaval por duas vezes, que vem da comunidade da Portela e era passista da escola. Já 

durante o desfile, Milton Cunha a anunciou como "filha de um diretor de harmonia" da escola, 

e se referiu a ela como "um espetáculo", após Alex Escobar ter comentado sobre os aspectos 

físicos da rainha: "É grande a Bianca, né?". Milton Cunha também explicou que a fantasia 

dela representava "O fascínio do pescador". Já na TV Brasil, Bianca foi anunciada por Paulo 

Gaetano como "a rainha das rainhas" naquele dia. Luciana Barreto comentou o mesmo que 

Milton Cunha, que a rainha estava vestida de "O fascínio do pescador" e que estava "bem 

evidente isso". Posteriormente, Tiago Alves disse que Tia Surica, grande baluarte portelense, 

desfilava de mãos dadas à rainha. 

A rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raissa de Oliveira, não foi comentada 

pela TV Brasil no desfile de 2018. Já na TV Globo, a repórter Flávia Januzzi, ao entrevistar 

Raissa no primeiro recuo da bateria, explica que ela está vestida de "A dona das ruas, a rainha 

da pista", e que está completando 16 anos à frente da bateria. Além disso, no estúdio, durante 

o desfile, Alex Escobar comenta que ela é cria da comunidade e que "samba muito, muito, 

muito". Fátima Bernardes destaca, ainda, que Raissa é rainha de bateria desde a adolescência. 

Em uma análise geral, vimos que ambas as emissoras se preocuparam em destacar a 

ligação dessas rainhas com a comunidade em que estão inseridas; falar sobre as atividades que 

desempenharam na agremiação antes de ocuparem tal posto e evidenciar o carinho de figuras 

importantes da escola por elas. De fato, a TV Globo forneceu mais informações sobre essas 

mulheres, informando por exemplo que Evelyn estudava na Uerj, que Bianca tinha sido 

princesa do Carnaval e que Raissa era rainha de bateria desde adolescente. Mesmo com um 

discurso com menos informações, a TV Brasil também evidenciou a ligação com a 
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comunidade que tanto Evelyn quanto Bianca tinham com suas agremiações. A exceção foi, 

mesmo, Raissa, que não foi comentada pela TV pública no desfile das campeãs em 2018. 

 

3.4.4.2 BAIANAS 

Sobre a ala de baianas, podemos perceber no discurso de ambas emissoras no desfile 

da Mangueira de 2016 as marcas que relacionam diretamente a existência dessa ala aos 

valores e à cultura da escola e especificamente das mulheres que cumprem este papel na 

Mangueira. Em ambas emissoras foi falado sobre a fantasia, que tinha uma estampa que 

remetia a Santa Bárbara e era inspirada nos trajes que as mulheres do estado da Bahia usam na 

tradicional festa da santa. Na TV Globo, Milton Cunha explicou que essas baianas são 

"tradicionalíssimas", disse que a caracterização estava bela e mencionou os balangandãs, pano 

da costa e torso como acessórios de uma baiana tradicional. Não diferente, na TV Brasil, o 

pesquisador Felipe Ferreira disse que, em sua opinião, essa foi a ala "mais bonita que passou 

pela avenida" e usou adjetivos como "beleza", "riqueza" e "sutileza" para descrevê-la. Felipe 

falou, ainda, sobre a importância de, no desfile das campeãs, algumas baianas optarem por 

não usarem os balangandãs, que vinham nos costeiros da fantasia, e que pesavam. Já Susanna 

Lira falou sobre a importância feminina da ala de baianas da Mangueira e citou Tia Surica, 

presidente de honra da ala. 
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Figura 30: Baianas da Mangueira em 2016. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil 

Já em 2017, as baianas da Portela não foram minuciosamente descritas pela 

transmissão da TV Brasil. Apenas a carnavalesca Maria Augusta fez um comentário sobre a 

ala, descrevendo as baianas da Portela como "luxuosas". Já na TV Globo, o repórter André 

Luiz Azevedo fez uma entrada na concentração da escola mostrando uma baiana, falando que 

ela e a fantasia eram "lindas", que simbolizava a água sagrada e que entraria "com alto astral" 

na avenida para tirar a "zica" do dia. Já durante o desfile, Milton Cunha explicou que as 

baianas representavam o Ganges, importante rio indiano, e descreveu detalhes da fantasia, 

como as penas e a flor na cabeça. Também descreveu uma das estratégias usadas pela escola 

no desfile, de colocar as baianas no início da escola, para que eças desfilem e evoluam com 

calma. 

Em 2018, ambas emissoras explicaram que as baianas da Beija-Flor estavam vestidas 

de "Santinhas do Pau Oco". Na TV Globo, Milton Cunha explicou que as Santinhas do pau 

oco eram "Santas que tinham o interior de seu corpo oco, por onde eram levadas as pedras 

preciosas do Brasil". Já na TV Brasil, as baianas foram descritas como "lindas", "luxo" e "só 

ouro". 
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3.4.4.3 CARROS ALEGÓRICOS 

Na análise de carros alegóricos, optamos por escolher uma alegoria de cada desfile, de 

forma aleatória. No caso da Mangueira em 2016, escolhemos o terceiro carro, "Voa Carcará", 

que passou apagado por uma parte da avenida no desfile oficial. Nos comentários da TV 

Globo, Milton Cunha foi enfático ao dizer que "infelizmente" a escola perderia alguns 

décimos pelo carro estar apagado e reforçou, dizendo que o carro "dependia" de acender. 

Posteriormente, o carro acendeu ainda na transmissão. Milton Cunha e Fátima Bernardes 

comentaram que "tomara" que o júri não tenha visto e que o carro "pode ter passado entre um 

e outro" apagado, mas que "voltando a acender no próximo módulo tem chance de não haver 

nenhum desconto". No desfile das campeãs, na TV Brasil, houve justamente a repercussão 

desse caso: a apresentadora Liliane Reis falou que o carro foi "bastante comentado depois do 

desfile, porque apareceu apagado" e que "parece que tá apagado de novo”. No entanto, o 

pesquisador Felipe Ferreira foi enfático ao lembrar que "não há obrigatoriedade do jurado 

tirar ponto do carro apagado. Pode tirar ponto ou não tirar ponto”. 

 

Figura 31: Carro alegórico da Mangueira em 2016, "Voa Carcará", em tomada da TV Globo, antes de apagar 

Sobre o carro "Um rio que era doce", da Portela em 2017, os comentários foram 

semelhantes e apontaram os mesmos temas em ambas as emissoras. O carro representava o 

desastre ambiental após o rompimento de uma barragem da empresa Samarco, em novembro 

de 2015, que soterrou um vilarejo, matou milhares de pessoas e poluiu completamente o Rio 
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Doce nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Toda essa história, à exceção do nome da 

mineradora que controlava a barragem, foi contada em ambas as transmissões, sempre 

enfatizando o papel do Carnaval de promover uma crítica, alertar e protestar pelo sofrimento 

causado às populações ribeirinhas pelo desastre. Outro fator que foi evidenciado nos 

comentários de ambas as emissoras foi a dramatização das esculturas e do único componente 

do carro que, de acordo com os comentaristas, emocionava e encenava a tragédia vivida no 

vilarejo acometido pela poluição. 

 

Figura 32: Carro "Um rio que era doce", da Portela em 2017, em tomada da TV Globo.  Na frente deste carro, a ala vinha 
com uma fantasia suja de lama, remetendo à lama que poluiu o Rio Doce, e com placas com dizeres de protesto, como 

"luto", "ganância", "sem água" 

Os discursos sobre o carro "A ambição", da Beija-Flor de Nilópolis em 2018 também 

foram até certo ponto semelhantes. Ambos falaram sobre o rato, que vinha à frente do carro, e 

das alegorias que remetiam ao prédio da Petrobrás no centro do Rio de Janeiro e ao Congresso 

Nacional, em Brasília. Ambos explicam que o prédio sofre uma transformação na avenida, 

abrindo-se e exibindo cenas de uma favela. Porém, a descrição da favela enquanto 

"consequência dessa corrupção" só foi feita na transmissão da TV Globo, que também 

evidenciou que "essas cenas são decorrentes do prédio". Já na TV Brasil, o enfoque dos 

comentários sobre esse carro foi completamente diferente. Leonardo Bruno explicou que 

considerava esse carro o primeiro "choque estético" da comissão de Carnaval da Beija-Flor, 

devido ao seu caráter realista, explicando que foi uma "quebra bastante grande" com a estética 



   
 
 

130 
 
 

de desfiles passados da Beija-Flor; e Luciana Barreto comentou que o carro tinha "muita 

informação", que o folião precisava "estar atento, olhando o tempo todo, porque você não 

consegue captar”. 

 

Figura 33: Carro "A ambição", da Beija-Flor em 2018. Frame da TV Globo. Esse carro tem uma alegoria principal que 
remete ao prédio da Petrobrás no centro do Rio de Janeiro. 

 

3.4.4.4 BATERIAS 

Todas as baterias analisadas em ambas transmissões foram caracterizadas com 

adjetivos positivos por ambas as TVs. "Maravilhosa", "emocionante" e "mais criativa" foram 

alguns dos adjetivos expostos na transmissão da TV Brasil sobre a bateria da Mangueira em 

2016. Nessa transmissão, a fantasia simples foi enfatizada como "uma qualidade", de acordo 

com o comentarista Felipe Ferreira. Outro ponto de convergência entre as duas transmissões 

foi a observação de que os dois mestres de bateria da Mangueira, à epoca, tinham menos de 

30 anos de idade e eram considerados jovens. 

Com relação à bateria da Portela, houve uma diferença na terminologia usada para 

determinar uma batida específica que os ritmistas faziam quando o samba falava da orixá 

Oxum. O comentarista de bateria da TV Globo, Pretinho da Serrinha, chamou de "Ijexá", 

enquanto o comentarista da TV Brasil, Jorginho do Império, chamou de "afoxé". A emissora 

pública evidenciou, ainda, que os ritmistas estavam vestidos de pescadores e que a bateria 
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estava "bem cadenciada". Já na TV Globo, a repórter Flávia Januzzi entrevistou na 

concentração o mestre Nilo Sérgio e o filho dele, Gabriel, enfatizando que esse saber é 

passado de geração em geração. 

A bateria da Beija-Flor em 2018 teve destaque nas duas transmissões por ser 

"cadenciada", "gostosa" de ouvir, como foi dito na transmissão da TV Globo, e ouvir o samba 

dela é uma "delícia", conforme a transmissão da TV Brasil. Os mestres Plínio e Rodney 

também foram citados em ambas as transmissões. A TV Brasil comentou, ainda, que essa 

bateria ganhou o prêmio Estandarte de Ouro no ano de 2018. Já na TV Globo, foi destacada a 

fantasia da bateria, que vinha com o tema "somos das ruas, somos malandros boêmios". 

 

3.4.4.5 PASSISTAS 

As passistas estão entre as categorias menos comentadas por ambas as emissoras de 

TV nos três anos analisados. Na TV Brasil, não foi proferido nenhum comentário sobre a ala 

de passistas da Mangueira em 2016 e tampouco sobre a ala do mesmo segmento na Beija-Flor 

em 2018. No entanto, sobre a ala de musas da comunidade
94

 da Mangueira em 2016, o 

pesquisador Felipe Ferreira destacou que "É bacana que elas (as musas) não são aquelas 

passistas recém-chegadas. São as passistas mais tradicionais. Isso dá uma dimensão de 

respeito a essas passistas", associando o posto à importância do segmento para a escola. Na 

TV Globo, Milton Cunha foi o único a comentar sobre a ala de passistas da Mangueira, 

dizendo a seguinte frase: "Superpremiados passistas de Mangueira". Já com relação às 

passistas da Beija-Flor, Fátima Bernardes foi a única a falar e disse apenas o título da fantasia, 

"A resistência do povo nas ruas", sem mencionar que era a ala de passistas da agremiação. 

Na TV pública, o destaque ficou, mesmo, para os passistas da Portela em 2017, 

quando a carnavalesca Maria Augusta disse que eles eram "famosos pela qualidade" e elogiou 

a posição de desfile desta ala, atrás da bateria. Na mesma transmissão, Jorginho do Império 

relatou que o grupo de passistas da Portela é de responsabilidade de Valcyr Pelé e Nilce Fran. 

O nome dos dois coordenadores também foi evidenciado por Milton Cunha na transmissão da 

TV Globo. Ainda nessa emissora, Fátima Bernardes descreveu que "elas estão tornando o rio 
                                                           
94

 As musas da comunidade da Mangueira são passistas que, reconhecidas pela diretoria e pela comunidade da 

escola pelo trabalho de mais de 10 anos desfilando na ala de passistas da agremiação, recebem tal posto e 

desfilam em um lugar diferenciado da escola, com fantasias que até o ano de 2018 eram inteiramente produzidas 

pela própria escola, sem qualquer custo para essas integrantes. 
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da Portela muito mais bonito, estão abastecendo o rio com muito samba no pé". Em ambas as 

emissoras, os apresentadores descreveram que o título da fantasia era "água para dar e 

vender". 

 

3.4.4.6 CARNAVALESCO 

Neste quesito, não avaliamos a transmissão do desfile da Beija-Flor em 2018 porque, 

como exposto anteriormente, o nome de Cid Carvalho, carnavalesco componente da comissão 

de Carnaval da escola, foi mencionado apenas uma vez, pela TV Globo, quando foi exibido 

um minidocumentário explicando o enredo da escola. Portanto, vamos comparar apenas o que 

foi dito sobre Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira em 2016, e sobre Paulo Barros, 

carnavalesco da Portela em 2017. 

Sobre o carnavalesco da Mangueira, as duas transmissões enfatizaram informações 

objetivas sobre ele: o fato de ter 31 anos, uma idade muito jovem para um carnavalesco; o 

fato de o desfile da Mangueira em 2016 ter sido a estreia dele no Grupo Especial; 

comentaram, ainda, que ele só havia feito um desfile antes deste, que foi o da Caprichosos de 

Pilares, então na Série A; e que é artista plástico. Pela TV Brasil, Leandro foi descrito pelo 

pesquisador Felipe Ferreira como "muito inteligente". Ele disse, ainda, que “Nem todo 

carnavalesco tem essa habilidade que o Leandro tem”. Já na TV Globo, Fátima Bernardes 

contou a história da devoção dele por Maria Bethânia, a homenageada pelo enredo da 

Mangueira naquele ano; e falou sobre o trabalho dele com carnavalescos renomados, como 

Joãosinho Trinta e Cahê Guimarães. Milton Cunha disse que Leandro estreou "em glória" e 

que transformou a porta-bandeira da escola "na imagem do Carnaval 2016". 

Já Paulo Barros, carnavalesco da Portela em 2017, foi apresentado como "o grande 

campeão do Carnaval", "um grande sucesso" pela carnavalesca Maria Augusta na transmissão 

da TV Brasil. Ela disse que um fator interessante no trabalho dele dessa vez foi a mistura do 

estilo "muito moderno, muito atualizado" com o trabalho do também carnavalesco Paulo 

Menezes, "que é mais tradicional"; apontou, ainda, que "o Paulo Barros se encontrou com a 

Portela a partir do momento em que o Paulo Menezes foi trabalhar com ele" e que “Paulo 

Barros respeitou bastante a Portela”. Já na TV Globo, foram evidenciados aspectos mais 

pessoais do carnavalesco. Por exemplo, o fato de que ele desfilou em uma escola na série A e 
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de que ele relatou que tenta separar a profissão de carnavalesco do convívio com o 

componente da escola, mas que não conseguiu fazer isso na Portela. 

 

3.4.4.7 OUTROS COMENTÁRIOS GERAIS 

Definimos, ainda, uma categoria "geral" para análise, em que todo comentário sobre o 

desfile da escola seria agrupado, para que se tivesse uma visão generalizada da imagem que 

os comentaristas, repórteres e apresentadores passaram ao espectador sobre a escola, por meio 

do discurso. Dessa forma, no desfile de 2016 da Mangueira, a escola foi descrita pela TV 

Globo com palavras como "deslumbrante", "bom gosto", "um reencontro com tempos 

áureos", "fantasias chiques" e "tem muito tempo que a Mangueira não vem luxuosa assim". 

São características que descrevem a beleza do desfile e a surpresa com a plástica do desfile. 

Essa surpresa foi percebida, também, na transmissão da TV Brasil, quando o pesquisador 

Felipe Ferreira descreveu o campeonato como uma "Vitória quase que surpreendente da 

Mangueira" e como um "desfile de tal modo clássico que chegou a ser novidade". 

No desfile da Portela, o carnavalesco Milton Cunha, na TV Globo, e a apresentadora 

Luciana Barreto, na TV Brasil, usaram praticamente os mesmos termos para explicar a 

interpretação do carro abre-alas. A fala de Milton foi: "A Portela alerta que a preservação das 

matas em torno das nascentes e o consumo consciente pode garantir a existência de água para 

as próximas gerações. É o legado desse abre-alas". E Luciana narrou: "A Portela faz um alerta 

que só a preservação das águas em torno das nascentes e o consumo consciente podem 

garantir a existência de água pra as próximas gerações". Pela semelhança muito grande no 

discurso, levantamos a hipótese de que essa definição foi lida por ambos no livro abre-alas
95

, 

documento oficial que contém todas as informações a respeito dos desfiles das Escolas de 

Samba do Grupo Especial. O livro apresenta a seguinte frase na definição do primeiro carro 

da escola: 

"Em um mundo que caminha para a escassez da fonte vital da vida, só a 

preservação das matas em torno das nascentes e o consumo consciente 

podem garantir que esse bem natural insubstituível para a existência terrena 

e espiritual continue a existir para servir às futuras gerações". (ABRE-

ALAS... 2017, p. 226) 

                                                           
95

 Leia mais em: https://liesa.globo.com/material/carnaval17/abrealas/Abre-Alas%20-%20Segunda-feira%20-

%20Carnaval%202017%20-%20Atual.pdf. Acesso em 14/12/2018. 

https://liesa.globo.com/material/carnaval17/abrealas/Abre-Alas%20-%20Segunda-feira%20-%20Carnaval%202017%20-%20Atual.pdf
https://liesa.globo.com/material/carnaval17/abrealas/Abre-Alas%20-%20Segunda-feira%20-%20Carnaval%202017%20-%20Atual.pdf
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Ainda sobre a Portela, os comentários da TV Globo foram: "Um dos grandes enredos 

do ano", "Portela tem 21 títulos do Carnaval carioca, só que o último foi em 1984", “Fantasias 

luxuosas, cores lindas” e "Aliás, interessa a todos nós, sambistas, que a Portela ganhe. Vai ser 

bom para o Carnaval brasileiro ter a águia de novo no título". Esses comentários já falavam 

sobre a possibilidade de campeonato da escola, que foi confirmada naquele ano. 

Posteriormente, na TV Brasil, comentou-se que o título da Portela foi "lindo", que os 

portelenses estavam "comemorando até hoje", que era “uma Portela que a gente não via há 

muito tempo”, que foi "muito feliz com o samba. Por fim, os comentaristas da TV Brasil 

afirmaram que a escola "ganhou o carnaval por merecimento" e, novamente, que "a Portela 

mereceu muito esse título". 

Na transmissão da TV Globo da Beija-Flor de Nilópolis, em 2018, Fátima Bernardes e 

Milton Cunha comentaram sobre um grupo cênico da escola que fez uma referência a uma 

festa de luxo promovida pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em Paris, na 

qual ele e seus convidados dançaram com guardanapos na cabeça
96

. Milton disse: "Mais claro 

impossível, tá tudo aí. Guardanapos na cabeça". E, em seguida, Fátima Bernardes explicou: 

"Fazendo referência a aquela cena em que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi 

fotografado com amigos no exterior, em Paris, comemorando em um restaurante, com 

guardanapos amarrados na cabeça".  

                                                           
96

 Leia mais em: https://istoe.com.br/a-noite-dos-guardanapos/. Acesso em 13/12/2018. 

https://istoe.com.br/a-noite-dos-guardanapos/
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Figura 34: Grupo cênico da Beija-Flor, em tomada da Globo em 2018, que representou uma famosa cena do ex-
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em um jantar em Paris. 

Ainda na TV Globo, o enredo Beija-Flor foi apontado como "emblemático"; disseram, 

ainda, que havia uma "crítica pesada" por parte da escola e que o canto da escola "é tão forte 

que tem horas que parece que o carro de som está desligado". Sobre a ala chamada "peso dos 

impostos", Milton Cunha disse: ""O peso dos impostos nos ombros de todos nós"; e Alex 

Escobar respondeu: "E sem nada em troca". Já na TV Brasil, o comentarista Leonardo Bruno 

atentou para o fato de que algumas siglas presentes na fantasia da ala não faziam referência 

direta a impostos. "Aliás, essa ala foi muito criticada, porque ela fala sobre os impostos. E ela 

traz ali INSS, FGTS, umas siglas que não têm relação direta com os impostos. A turma ficou 

sem entender muito bem", comentou. 
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Figura 35: Tomada da TV Brasil mostrando a fantasia da Beija-Flor em 2018, ala "O peso dos impostos" 

Outro ponto levantado na transmissão da TV Brasil foi o fato de que a maioria dos 

foliões que interpretaram assaltantes no desfile da Beija-Flor eram negros. A apresentadora 

Luciana Barreto apontou: “Falar em assalto, a Beija-Flor também foi criticada nas redes 

sociais por trazer muitos assaltantes negros. Isso reforça estereótipos do povo negro”. O 

comentarista Leonardo Bruno complementou: “Tem que ter esse cuidado, né, Luciana. 

Quando você cria um carnaval desse como a mensagem que vai para o mundo inteiro você 

não pode trazer Black Face você não pode trazer esse tipo de coisa. Tem que ter esse cuidado 

na hora de planejar o carnaval”. E Luciana voltou a falar: “Afinal, é festa do povo, e o povo 

brasileiro que tá ali presente no carnaval, nas comunidades, é o povo negro, basicamente. Em 

sua maioria, a gente vai dizer”. Como estes comentários exprimem uma reação das redes 

sociais, seria difícil que a Globo tivesse falado sobre essa repercussão durante a transmissão 

ao vivo. 
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Figura 36: Foliões negros interpretam assaltantes no desfile da Beija-Flor em 2018. Tomada da transmissão da TV Globo. 

Essas encenações, como a do assalto e a da festa de Sérgio Cabral, foram comentadas 

de formas diferentes nas emissoras. Enquando na TV Globo, Milton Cunha comentou apenas 

que a escolha de fazer "uma espécie de atos de dramaturgia antes de alguns setores" já havia 

sido feita no ano anterior e foi mantida naquele ano. Já na TV Brasil, Luciana Barreto 

comentou que: “se a gente fizer essa teatralização o tempo inteiro, vai ter gente que vai do 

início ao fim da avenida deitado”. O comentarista Leonardo Bruno concordou, e explicou que 

essa dramatização agradou a quem não é do Carnaval, mas desagradou o público já cativo das 

escolas de samba: “Pois é. E não canta do samba, não se relaciona com o público. É uma 

concepção de carnaval um pouco diferente, tanto que esse carnaval encantou muito quem não 

é tanto do carnaval e ele chocou muito quem é do carnaval. Foi uma percepção muito 

diferente dessas duas tribos”. 

 

3.5 O TEMPO DE SILÊNCIO 

Uma das análises que consideramos mais reveladoras foi a contagem do tempo de 

silêncio de cada uma das transmissões. Machado (2007) afirma que o sujeito na tela do 

cinema - e aqui, podemos ter essa interpretação também com o telespectador em relação à tela 

da TV - se identifica principalmente naquilo que ele não vê, no quadro em que ele está 
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excluído. No entanto, mesmo nessa exclusão, ele está presente na cena, porque é em função 

dele que as imagens são formadas e colocadas, é em função dele que a transmissão é 

produzida. Ou seja, trazendo para este trabalho, o silêncio produzido por cada uma das TVs é 

uma forma que o indivído encontra de ora se identificar com a transmissão de fato, sem 

interferência de narração ou de interpretações, formando a si próprio diante daquele cenário; 

ora refletir sobre o que lhe é passado e reinterpretar as imagens que lhe são expostas. 

É importante salientar, no entanto, que o silêncio durante a transmissão de Carnaval 

não é um silêncio totalmente ausente de som. O silêncio na transmissão dos desfiles de 

escolas de samba, na verdade, é a ausência da locução. Por trás, na parte silenciosa, é possível 

ouvir com clareza tanto o canto da escola quanto a bateria. Então, é uma percepção ainda mais 

direta do espetáculo. 

Se entendermos o som do samba cantado e da bateria enquanto música, podemos 

interpretar essa parte da transmissão tal qual o que Machado (2000) disserta sobre sinestesia 

ou visualização da música. Ele explica que, em determinados contextos, uma música que é 

produzida para determinado ambiente específico e que posteriormente é gravada em CD e em 

vídeo apresenta variações quando o espectador entra em contato com ambos os materiais. Isso 

acontece porque, no caso do vídeo, o espectador além de entrar em contato com cenas e 

ambientes que facilitam a assimilação do som, ainda é exposto a recursos de vídeo, como o 

travelling, que reforçam o sentido de tridimensionalidade na percepção do som. Dessa forma, 

trazendo para o desfile das escolas de samba, é fundamental que, além do elemento visual, o 

telespectador tenha a oportunidade de ouvir atentamente e assimilar o som à imagem exibida. 

Na análise sobre o tempo de silêncio das transmissões, dissemos anteriormente que 

este resultado foi um dos mais expressivos porque nos revelou uma discrepância considerável 

entre as transmissões. No primeiro ano da análise, 2016, no desfile da Mangueira, o tempo de 

silêncio da TV Globo foi de 8'35'', de um total de 57' analisados. Ou seja: cerca de 1/6 do total 

do tempo foi de silêncio. Já na TV Brasil, o tempo de silêncio é de mais de 1/3 do tempo total 

da exibição da escola na avenida. Foram 28'42'' de silêncio em uma transmissão que durou 

1:17'02''. 

Em 2017, essa diferença diminui entre as emissoras na transmissão da Portela. O 

tempo analisado no desfile da Globo é de 1:09'38'', pouco mais de 12 minutos a mais do que 

no ano anterior. O tempo de silêncio também é maior, mas aumenta em cerca de 20 minutos, 
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para 28'42''. O tempo de silêncio passa a equivaler a aproximadamente 1/4 do tempo total de 

transmissão. Ainda referente ao ano de 2017, o tempo total analisado na transmissão da TV 

Brasil foi de 1:09'24'', sendo que de silêncio foram 23'42'', mantendo a proporcionalidade de 

cerca de 1/3 do tempo de transmissão sendo silencioso. 

Um dos fatores que pode ter influenciado no aumento do tempo de silêncio na 

transmissão da TV Globo é a questão psicológica dos comentaristas, apresentadores e 

repórteres, já que nesse Carnaval dois graves acidentes aconteceram na avenida, cada um em 

um dia de desfile. O primeiro deles foi no domingo, quando um dos carros alegóricos do 

Paraíso do Tuiuti vitimou a radialista Liza Carioca
97

, que morreu dois meses depois; e o 

segundo, um desabamento em um dos carros da Unidos da Tijuca
98

, ferindo pelo menos 20 

foliões que iriam desfilar na alegoria. O desfile da Tijuca foi logo antes da Portela, por isso o 

fator inesperado pode ter contribuído para o silêncio na transmissão. 

Em 2018, a TV Globo manteve a fração de silêncio no total da transmissão: na análise 

de 1:06'06'' de escola na avenida, foram 23'04'' de silêncio, o que novamente corresponde a 

cerca de 1/4 do total. Por outro lado, a TV Brasil aumentou ainda mais o seu tempo 

silencioso, chegando a ter mais da metade da transmissão do campeonato da Beija-Flor em 

silêncio. Do total de 1:17'06'' analisados, 44'02'' foram de silêncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 Leia mais em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/morre-radialista-que-foi-atropelada-

por-carro-alegorico-no-carnaval-do-rio.ghtml. Acesso em: 13/12/2018. 
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 Leia mais em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/acidente-em-carro-da-unidos-da-

tijuca-deixa-feridos.ghtml. Acesso em 13/12/2018 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/morre-radialista-que-foi-atropelada-por-carro-alegorico-no-carnaval-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/morre-radialista-que-foi-atropelada-por-carro-alegorico-no-carnaval-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/acidente-em-carro-da-unidos-da-tijuca-deixa-feridos.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2017/noticia/acidente-em-carro-da-unidos-da-tijuca-deixa-feridos.ghtml
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inquietação inicial do estudo dessa pesquisa nos mostrou ao longo do percurso deste 

trabalho reflexões sólidas sobre a midiatização do desfile das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, mas mais do que isso: desassossegou nossas mentes sobre assuntos que, inicialmente, 

não foram abordados, mas para os quais fornecemos aqui um importante estímulo a novas 

curiosidades, pesquisas e dúvidas de outros pesquisadores do mesmo tema ou até mesmo 

àqueles que queiram se aventurar por este processo. 

Consideramos essa pesquisa de fundamental importância à festa, em primeiro lugar, 

pelo contexto político, social e cultural em que nos encontramos. Vivemos um momento em 

que as escolas de samba se veem frente a dificuldades financeiras com relação à manutenção 

de seus desfiles. Para o Carnaval 2019, a cerca de 100 dias da festa, a Prefeitura do Rio de 

Janeiro, comandada pelo bispo Marcelo Crivella, anunciou um corte pela metade da 

subvenção para os desfiles de 2019. Além disso, uma grande empresa de transporte por 

aplicativo que patrocinava a festa também declinou do apoio dias antes
99

. 

Segundo, consideramos que estudando fatos que aconteceram tão próximos ao tempo 

de realização desta pesquisa - que foi desenvolvida em 2017 e 2018, sendo que a análise 

partiu de dados de 2016, 2017 e 2018 – tivemos a oportunidade de registrar situações, 

contextos e acontecimentos que talvez pudessem ser esquecidos ou minimizados ao longo do 

tempo. Mais do que estudar a cultura da sociedade em que nos inserimos, temos nesse 

trabalho um importante registro dos fatos acontecidos, dificuldades enfrentadas e dos triunfos 

das escolas e das emissoras que estudamos. 

Foi a partir de uma reflexão primeira e despretensiosa que chegamos à proposta deste 

trabalho, que veio a se tornar uma pesquisa com embasamento científico. A estreia de uma 

nova emissora de televisão em um espetáculo já consolidado por outra suscita a curiosidade e, 

neste caso específico, causou um certo rebuliço por parte dos fãs, profissionais e entusiastas 

do tema. Estudar a relação entre as escolas de samba e a mídia é, mais do que entender o 

contexto da festa e da transmissão, entender o que nos forma enquanto sociedade e no que 

esse trabalho influencia em todo o contexto em que a festividade acontece. 
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 Leia mais em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2018/12/10/liesa-se-reune-com-

escolas-do-grupo-especial-para-discutir-corte-de-verbas-para-o-carnaval-2019-no-rio.ghtml. Acesso em 

15/12/2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2018/12/10/liesa-se-reune-com-escolas-do-grupo-especial-para-discutir-corte-de-verbas-para-o-carnaval-2019-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2018/12/10/liesa-se-reune-com-escolas-do-grupo-especial-para-discutir-corte-de-verbas-para-o-carnaval-2019-no-rio.ghtml
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A partir das reflexões despertadas no Capítulo 1, pudemos entender como o Carnaval 

do Rio de Janeiro, na vertente do desfile das escolas de samba, está imbricado no cotidiano 

não só dessa cidade, mas de todo o país e de vários outros lugares que se inspiram na festa 

carioca para desenvolver as comemorações locais. Entendemos, a partir dessa relação, que 

não só as escolas de samba se tornam importante componente da mídia brasileira, mas 

também que a mídia influencia na forma como se comemora e como se faz o Carnaval em 

diversas localidades, a quilômetros de distância do Rio de Janeiro, berço das escolas de 

samba. Pensar a relação entre a cotidianeidade dessa festa, a midiatização dela e a influência 

que deposita sobre diversos outros aspectos culturais e sociais é refletir, também, sobre o que 

constituímos e o que entendemos como nação, como pudemos entender a partir da perspectiva 

de Hall (2006). 

Por isso, em um diálogo entre importantes pesquisadores do mundo do samba e do 

Carnaval, tal qual Ferreira (2004), Lopes e Simas (2017) e Valença (2015), e teóricos do 

cotidiano, como Certeau (2014) e Kosik (1976), chegamos à conclusão de que as escolas de 

samba estão inseridas no cotidiano em, pelo menos, duas teorias: o movimento entre 

estratégias e táticas, sendo uma ligada ao poder formal e outra à ausência dele, por meio do 

qual entendemos que o processo de negociação com o governo no momento em que as 

manifestações afro-brasileiras eram proibidas por lei foi fundamental para a existência do 

samba e sua inserção no cotidiano da cidade; e a do estudo dos fenômenos, por meio da qual 

pudemos concluir que essas agremiações podem ser interpretadas como fenômenos, uma vez 

que é por meio delas que os indivíduos traçam ações que podem ser entendidas como a 

vivência do cotidiano. 

Ainda no Capítulo 1, resgatamos um breve histórico das escolas de samba do Rio de 

Janeiro para entender a construção das escolas de samba com o que é chamado de identidade 

nacional por Hall (2006) e do que seria o nacional a partir da perspectiva de Martín-Barbero 

(1997). Entendemos que, a partir do momento em que as escolas de samba deixam de ser 

representação de apenas um grupo para se tornar um dispositivo discursivo perpassado por 

diversas interferências; que buscam legitimação do governo ao mesmo tempo em que 

amenizam tensões entre outros grupos sociais que não as aceitam; e que permite a 

identificação com o conceito de nação não só daqueles que fazem parte dessa manifestação, 

como dos que se abrem ao conhecimento dela, embora não tenham origem necessariamente 

naquele contexto. 
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Posto isso, entendemos que o relato e a narrativização, conceitos de Certeau (2014), 

são indissociáveis da prática que se tem sobre as escolas de samba, sendo a narrativização 

uma maneira de adequar o acontecimento ao contexto que está inserido – e por isso o 

entendemos como um processo em que a própria transmissão da TV pode ser incluída – e o 

relato uma demarcação de espaço cotidiano, tal qual o próprio autor sinaliza o telejornal. 

Partindo disso, entendemos que é fundamental entender as estrutura televisivas brasileiras 

para compreender a formação de um cotidiano carnavalesco marcado pelas escolas de samba 

em todo o território nacional, da mesma forma que Martín-Barbero e Rey (2004) entendem 

que a compreensão da experiência cultural latino-americana, a partir do final do século 

passado, é fundamental para o entendimento da experiência cultural latino-americana. 

A TV, ainda na perspectiva de Martín-Barbero e Rey (2004), acaba sendo o espaço em 

que os indivíduos desenvolvem sua cotidianeidade quando não há espaço de convívio para tal. 

E, por isso, no Capítulo 2, associamos um conceito de Wolton (1990), sobre o laço social 

criado pela TV, que para o autor une diferentes comunidades. Esse conceito converge com o 

pensamento de Hall (2006) sobre a reunião de diferentes grupos em torno de uma identidade 

nacional e ao que Machado (2007) chama de percepção da imagem, o que quer dizer que o 

telespectador percebe muito além do que só a imagem em movimento ou o que é mostrado: 

ele entende também o que não vê e o que supõe que o outro telespectador esteja ou não vendo. 

A partir dos conceitos de cultura de Williams (2008), que aponta para a cultura como 

um importante constituinte da ordem social, e de cultura popular de França (2009), que 

entende esse espaço com movimentos de resistências, negociações, embates e misturas, 

pudemos mais uma vez fazer referência tanto ao que Certeau (2014) chama de cotidiano 

quanto ao que Hall (2006) define como espaço da criação das identidades nacionais. Além 

disso, os embates apontados por França (2009) permitiram retomar o que Martín-Barbero 

(2003) aponta sobre a comunicação midiática na América Latina, como um campo de 

desterritorialização, de choque entre tradição e inovação, que mesmo quebrando o vínculo 

com o local, dimensiona corporalmente a vida cotidiana em um mundo globalizado a partir de 

um território. 

Já no Capítulo 3, Thompson (1998) nos ajuda a entender a origem dos conceitos de 

público e privado na Europa, servindo como base para o detalhamento da discussão no Brasil 

atual. À frente, detalhamos os interesses econômicos e políticos envolvidos tanto na 
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organização das TVs brasileiras quanto em todo o sistema de radiodifusão do país, conforme 

Coutinho (2009) e Coutinho e Matta (2010). Neste contexto, consideramos de fundamental 

importância detalhar nesta dissertação, que se torna um documento histórico, todos os 

processos políticos envolvidos tanto na criação das TVs Brasil e Globo quanto o processo de 

enfraquecimento da TV Brasil desde o governo de Michel Temer até o presente governo de 

Jair Bolsonaro. 

Compreendemos que a importância do levantamento realizado no Capítulo 3 se deve, 

primeiro, à escassez de estudos sobre a cobertura midiática desta festa que é tão importante, 

econômica e socialmente, para o país em que vivemos. Depois, entendemos que tanto foliões 

como profissionais das escolas de samba têm direito e, com este estudo, a oportunidade de 

entender o que é falado e o que é mostrado sobre seus segmentos e agremiação. Claro, 

evidenciamos que cada uma das TVs dispõe de recursos de imagem, de som e de estrutura 

completamente diferentes, que impactam nos resultados de sua cobertura, como Barreto 

(2017) expôs ao explicar porquê a TV Brasil preenchia os primeiros 15 a 20 minutos da 

transmissão com entrevistas e minidocumentários pré-produzidos. 

Evidentemente, alguns resultados dos levantamentos realizados neste trabalho 

destacam-se mais do que outros. Aqui, podemos citar: a comoção registrada, em ambas 

emissoras, em torno da fantasia da porta-bandeira da Mangueira em 2016, que se caracterizou 

como uma filha de santo iniciada dos candomblés nagôs e desfilou careca pela avenida; o 

destaque dado à ala de passistas da Portela em 2017 – que não foi dado a nenhuma outra ala 

de passistas nos três desfiles analisados –, inclusive com seu caráter tradicional e primoroso 

com relação à arte do samba no pé, além da divulgação do nome de seus mestres evidenciados 

em ambas as coberturas; o amplo uso da palavra “corrupção” – dentro dos termos 

relacionados, o segundo mais citado pelos comentaristas e apresentadores – na cobertura da 

TV Globo do desfile da Beija-Flor de 2018, sendo que este termo não existia na sinopse do 

enredo da escola; e a valorização e exaltação da importância da ligação das escolas com suas 

comunidades, em ambas as transmissões, evidenciando o elo entre os redutos das agremiações 

e figuras importantes para o desfile, como as rainhas, passistas e os mestres de bateria. 

Há muitos pontos em comum nas transmissões de ambas as emissoras, como por 

exemplo o descritivo de carros alegóricos e fantasias, o que nos leva a crer que ambas as 

produções usam um mesmo material de apoio com informações para a transmissão - 
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possivelmente este material é o livro abre-alas, material descritivo completo entregue pelas 

agremiações à liga. Os apresentadores e comentaristas da TV Brasil, inclusive, em vários 

pontos, apontam fatos e tecem comentários semelhantes aos que foram feitos na transmissão 

oficial da TV Globo - por exemplo, quando Liliane Reis comenta que a imagem da porta-

bandeira da Mangueira é a "imagem do Carnaval", mesmo comentário feito por Milton Cunha 

– o que pode indicar que quem participa da transmissão na emissora pública acompanha 

anteriormente a cobertura da Globo. 

Essencialmente, podemos resumir as diferenças entre as transmissões em alguns 

pontos: primeiro, a TV Globo tem uma transmissão mais focada no factual, sobre o que é 

transmitido naquele momento na tela, talvez devido à grande possibilidade tecnologia e 

disponibilidade de câmeras da emissora. Já a TV Brasil atenta para discussões sociais e 

históricas, enfatizando por exemplo o jejum de campeonatos da Portela, que ficou mais de 30 

anos sem ganhar um Carnaval antes do título de 2017, e as polêmicas envolvidas no título da 

Beija-Flor de 2018. Isso acontecia sobretudo nos minutos iniciais dos desfiles, quando os 

apresentadores não tinham o retorno das imagens da pista, conforme relatado por Barreto 

(2017). 

Por outro lado, sem recursos aprimorados de imagem, como a câmera lenta; e pelo 

maior tempo de silêncio entre comentaristas e apresentadores, o que gera menor influência da 

interpretação dos narradores na sua experiência com o espetáculo, o espectador da TV Brasil 

tem um contato maior com a imagem bruta que vem da Sapucaí. Outro ponto é que a TV 

Globo mostra em geral os quesitos julgados com fidelidade ao que é visto pelos jurados, já 

que dispõe de uma câmera que fica acima da cabine em que eles assistem aos desfiles. No 

entanto, esse recurso pode não ter sido empregado pela TV Brasil uma vez que o desfile das 

campeãs não é competitivo e nem sempre os quesitos que se apresentam em frente às cabines 

no desfile oficial o fazem da mesma forma no desfile das campeãs. 

Outra diferença notável foi a ênfase dada pela TV Globo aos orixás nos desfiles cujos 

enredos tratavam de assuntos diretamente relacionados a esses ancestrais africanos: 

Mangueira em 2016, quando Oya/Iansã foi mencionada 18 vezes, contra nove na TV Brasil; e 

Portela em 2017, quando Oxum foi mencionada 12 vezes contra duas na TV Brasil. Salienta-

se, ainda, a frequente menção aos termos feminino/mulheres/mulher na TV pública, uma 

influência da comentarista Susanna Lira, possivelmente mais atenta ao assunto uma vez que 
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produziu um documentário sobre mulheres sambistas, intitulado “Damas do Samba”. Por fim, 

uma das diferenças mais perceptíveis em relação às transmissões foi referente ao desfile da 

Beija-Flor em 2018, quando a TV Globo enfatizou as palavras crítica (mencionada sete vezes 

nesta emissora e duas vezes na TV Brasil), violência (cinco vezes na Globo e uma vez na TV 

Brasil), abandono (15 vezes, contra duas na TV Brasil) e, sobretudo, a palavra corrupção, que 

foi dita oito vezes na Globo e nenhuma vez na TV Brasil. Essa palavra, é importante salientar, 

não constava na sinopse do enredo da escola como descritivo do tema abordado no desfile. 

E, como toda pesquisa científica deve deixar um legado ou, pelo menos, questões que 

podem e devem ser desenvolvidas à frente, acreditamos que, a partir do levantamento aqui 

feito, podemos fornecer uma base de pesquisa para diversos outros trabalhos de observação e 

comparação de eventos com ampla cobertura midiática. Consideramos que a metodologia 

usada, que foi desenvolvida a partir das orientações de Bardin (1977) sobre a análise de 

conteúdo, nos revelou detalhes completos e relevantes sobre ambas as transmissões e que, por 

essa característica, pode ser usada não só para os estudos das coberturas de Carnaval, como 

também para o estudo de outros programas de TV e transmissões ao vivo que envolvam os 

mais variados temas. 

Enquanto estudos da mídia produzida em torno do Carnaval, deixamos três sugestões 

para os pesquisadores e futuros pesquisadores que desejam enveredar por essa vertente, não 

fácil, porém encantadora, da pesquisa em mídia e em Carnaval. A partir das próprias 

transmissões, um levantamento interessante a ser realizado é sobre qual comentarista ou 

apresentador fala por mais tempo em cada uma das transmissões e, mais do que isso, sobre o 

quê fala: se especificamente narra ou explica o que é passado na tela ou se os assuntos gerais, 

a respeito do samba e dos desfiles das escolas de samba. Dessa forma, teremos um 

levantamento interessante sobre se uma emissora fala de características gerais do Carnaval e 

das escolas de samba ou se se atém mais ao que está sendo mostrado naquele momento na 

tela. 

Paralelo a este, outros dois levantamentos nos suscitaram a curiosidade na feitura deste 

trabalho: saber se uma das emissoras comentou, mais do que a outra, sobre o enredo de cada 

uma das escolas; e também saber qual importância cada uma delas deu aos destaques de luxo 

da escola, aquelas personagens com fantasias incríveis e, na maioria das vezes, enormes, que 

desfilam em cima dos carros alegóricos. 
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Além desses, por considerarmos que um dos levantamentos de resultado mais 

surpreendente constante nesta pesquisa foi aquele acerca do tempo de silêncio de cada uma 

das emissoras, consideramos que mais um desdobramento desta pesquisa poderia ser um 

levantamento acerca do que se exibe na tela de cada uma das emissoras quando não há 

narração, e por quanto tempo cada um dos quesitos é exibido em silêncio. Assim, se faz 

necessário rever os resultados deste levantamento: enquanto o tempo da Globo cresce de 1/6 

em 2016 para ¼ em 2017, mantendo esta fração em 2018, o da TV Brasil começa em cerca de 

1/3 nos anos de 2016 e 2017 e sobe para quase metade do tempo da transmissão em silêncio 

no ano de 2018. 

Salientamos, ainda, a importância desta pesquisa enquanto documento histórico, 

principalmente após os acontecimentos que sucederam a posse de Jair Bolsonaro, em janeiro 

de 2019. A transmissão da TV Brasil, que vinha sendo realizada desde 2016, foi cancelada 

neste ano, o que faz com que este trabalho tenha sido de certa forma contemporâneo ao objeto 

de estudo e que, de sua defesa em diante, todas as pesquisas conseguintes sobre o mesmo 

tema tratem de um objeto que ficou no passado, e não mais de um objeto contemporâneo. Este 

trabalho documenta percepções, estudos e conclusões sobre uma transmissão que acontecia 

anualmente enquanto a pesquisa era desenvolvida, o que pode indicar uma percepção de 

tempo e espaço que podem vir a ser distintas das que serão entendidas em trabalhos que são 

de outros tempos, em que tal transmissão não mais acontece. 

Por fim, deixamos um apelo: sem qualquer prejuízo às redes privadas de TV, 

entendemos que, mais do que estudar e compreender, é fundamental que neste trabalho nos 

posicionemos contra as tentativas de enfraquecimento e extinção da TV pública brasileira. 

Saudando o trabalho realizado pela TV Globo, de fundamental importância para as escolas de 

samba do Rio de Janeiro, consideramos de igual seriedade a defesa da TV Brasil enquanto 

emissora pública para a formação, propagação e valorização da cultura brasileira e para o 

fortalecimento da democracia nesse país. 
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POSFÁCIO 

No tempo entre a finalização do texto desta dissertação e a realização da banca de 

defesa passou, literalmente, um Carnaval. Quase um mês separa as duas datas. Parece pouco. 

Mas para um trabalho que foi construído à medida em que seu próprio objeto de estudo ia 

surgindo, esse um mês – que antecedeu e no qual aconteceu a festa de que se trata aqui – se 

faz necessário. Não por sua cotidiana ocorrência, mas pelo volume de acontecimentos 

extraordinários – e não menos cotidianos, como veremos a seguir na pesquisa – que 

circularam o mundo do Carnaval das escolas de samba neste período. 

Considero necessário demarcar o tempo em que estamos: é dia 11 de março de 2019, 

primeira segunda-feira pós-Carnaval (ou pré-Carnaval 2020, como nós do lado de cá da festa 

costumamos brincar). A Riotur, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

divulgou que os setores de comércio, hotelaria e serviços faturaram R$ 3,78 bilhões
100

 durante 

os quatro principais dias de folia. Esse valor superou a previsão inicial feita pela 

Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que era de R$ 2,1 bilhões.  

Outra surpresa foi no faturamento de hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos 

cariocas, que ficou 26% acima do registrado no ano de 2018. A taxa de ocupação dos hotéis, 

no mesmo período, subiu de 87% para 90%. Além disso, o número de turistas na cidade do 

Rio de Janeiro aumentou em 8%, de 1,5 milhão em 2018 para 1,62 milhão em 2019. Tudo 

isso em um cenário em que a taxa média de desocupação (desemprego) de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
101

 do Rio de Janeiro (12,6%) é maior do 

que a média nacional (12,3%); e que a mesma cidade está entre as capitais que tiveram 

recorde de desemprego em 2018. 

Enquanto fervia a cidade do Rio de Janeiro, outras capitais do país tinham 

comemorações tão animadas quanto. O estado de São Paulo teve um impacto de cerca de R$ 3 

bilhões
102

 na economia e, só naquela capital, 570 blocos
103

 coloriram as ruas e avenidas. Em 

Vitória, cidade natal desta autora, o desfile das escolas de samba movimentou R$ 13 

                                                           
100
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milhões
104

, dos R$ 2 milhões investidos somente pela prefeitura da Capital nas escolas 

vitorienses - os desfiles contam com escolas de outros municípios da região metropolitana, 

também. Em Recife, o número de pessoas, que já havia batido recorde em 2018, se manteve: 

foram mais de 1,6 milhão
105

 de foliões circulando pelos 45 polos de Carnaval da cidade, que 

alcançou um patamar de 97% na ocupação hoteleira. 

Enquanto isso, na rede social Twitter, Jair Bolsonaro, então presidente, postou um 

vídeo obsceno
106

 e associou o ato ao que acontece no Carnaval. Na gravação, um homem 

aparece se masturbando e, na sequência, se agacha para que outro rapaz urine em sua cabeça. 

Bolsonaro disse que não se "sente confortável" em mostrar o conteúdo, mas afirmou que "é 

isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro", em um posicionamento 

contrário e depreciativo à festa. Peço licença para, enquanto autora de uma pesquisa 

acadêmica sobre Carnaval, dizer em primeira pessoa que em nenhuma vivência em blocos de 

rua ou escolas de samba, em toda a minha vida, vi qualquer cena parecida com o que foi 

mostrado no vídeo. 

Mais tarde, no mesmo Carnaval, Bolsonaro questionou também no Twitter
107

: “O que 

é golden shower?”, se referindo a um ato sexual. O post virou chacota e foi alvo de humor
108

 

no quadro IssoaGlobonãomostra, do programa dominical Fantástico, da TV Globo. Na 

ocasião, foi mostrado um trecho da participação da sexóloga Laura Müller no programa Altas 

Horas, em que na parte em que Laura tira dúvidas do público, a pergunta de Bolsonaro foi 

exibida no telão, gerando risos por parte dela, do público e do apresentador Serginho 

Groismann. 

O carnaval de Bolsonaro
109

 teve, ainda, uma marchinha
110

 em resposta à música 

“Proibido o Carnaval”, dos cantores baianos Daniela Mercury e Caetano Veloso. Bolsonaro 
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precisou dizer na marchinha que "acabou a moleza e 'a tal' Lei Rouanet" e que "quem quiser 

brincar brinque com seu dinheiro, nosso Brasil vem primeiro, é ordem do capitão". Os trechos 

evidenciam uma ofensiva do governo contra a lei que é a principal ferramenta de subsídio à 

cultura – inclusive, das escolas de samba – na esfera federal. Já a música de Daniela e 

Caetano é um protesto contra o avanço de uma onda conservadora no país, pede o fim da 

censura e brinca com declarações da ministra de Bolsonaro, Damares Alves, de que "menina 

veste rosa e menino veste azul"
111

. 

É importante lembrar que não só Bolsonaro como também seus filhos, todos que hoje 

desfrutam de cargos políticos, foram atingidos com críticas tanto das escolas de samba quanto 

dos foliões dos blocos de rua. O Paraíso do Tuiuti
112

 levou para a avenida um enredo sobre o 

bode Ioiô, um bode nordestino que na década de 1920 chegou a receber votos suficientes para 

ser eleito vereador em Fortaleza. Ioiô nada mais era do que uma metáfora sobre o sistema 

político brasileiro, a segregação de classes e todo jogo de poder que envolve as eleições. Uma 

das alas da escola estava vestida de coxinha, com uma fantasia que imitava o formato do 

clássico salgadinho, e carregava armas nas mãos, em referência à simpatia pelo armamento 

dos eleitores de Bolsonaro, ditos por muitos como “coxinhas”. Já no último carro alegórico, 

havia frases que ironizavam falas dele: "Deus acima de tudo, mas a favor da tortura”, 

“Direitos humanos para humanos direitos”. Perto das frases, foliões fantasiados de mulheres 

loiras, aristocráticas, que mais uma vez carregavam armas nas mãos. 

Deram o tom do Carnaval de rua as marchinhas e gritos de guerra contra Bolsonaro, e 

ainda as fantasias em referência ao caso Queiroz
113

, em tons de laranja ou com referências à 

fruta. Em diversos blocos, foliões usaram palavrões para se referir a Bolsonaro ou para fazer 

referência à sua ida a algum lugar. Manifestações de solidariedade e pela liberdade do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba 
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 Leia mais em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/menino-veste-azul-e-menina-veste-rosa-diz-
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desde abril de 2018 e considerado preso político
114

. Foliões que usavam fantasias com os 

dizeres "Lula Livre" e cantavam "olê olê olê olá, Lula, Lula", também tomaram as ruas de 

todo o país. 

Ainda nesse Carnaval, o bispo Marcelo Crivella, então prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, declarou
115

 que quer cortar toda a subvenção da prefeitura para o desfile das escolas 

de samba de 2020, supostamente conseguindo acordos comerciais de patrocinadores que 

suprissem essa demanda financeira. O bispo, licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus 

e sobrinho do fundador da mesma, Edir Macedo, disse ainda que o retorno
116

 que a prefeitura 

recebe do Carnaval é menor que o faturamento do Estado e da União, em mais uma ofensiva 

contra a festa popular carioca. Contraditoriamente, o presidente da Riotur, Marcelo Alves, 

disse que o Carnaval de 2019 foi "o melhor Carnaval da história" do Rio
117

. 

No entanto, o fato que mais parece ter impactado não só a comunidade carnavalesca, 

como qualquer brasileiro, foi o desfile campeão da (minha escola) Estação Primeira 

Mangueira
118

. A verde e rosa levou para a avenida um enredo sobre as "histórias que a 

história não conta", desmistificando supostos heróis brasileiros, como a Princesa Isabel
119

; e 

coroando heróis populares, como Chico da Matilde: jangadeiro, mulato pobre do Ceará, líder 

da greve que colocou fim ao embarque de escravos naquele estado e provocou a abolição da 

escravatura quatro anos antes do resto do país. A crítica do enredo é direta ao projeto Escola 
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Sem Partido
120

, que ao contraponto da história dita oficial ofereceu ao público o 

conhecimento, acadêmico ou não, sobre os heróis brasileiros que foram silenciados até então. 

Infelizmente, quem não estava presente no sambódromo no desfile das campeãs não pôde 

rever este espetáculo na tela da TV já que, como falamos no trabalho, a TV Brasil, emissora 

pública que transmitia o desfile das campeãs desde 2016, passou a não exibi-lo mais neste ano 

de 2019. 

Na comemoração do título, mais críticas a Bolsonaro, dessa vez por parte do 

carnavalesco Leandro Vieira
121

. Em declaração à imprensa, ao vivo em um canal de TV 

diretamente da comemoração do título na quadra da verde e rosa, Leandro afirmou que o 

enredo "É um recado político também para o presidente mostrar que o Carnaval é isso aqui. O 

Carnaval é a festa do povo, o Carnaval é cultura popular. O carnaval não é o que ele acha que 

é. O carnaval é isso e ele devia mostrar para o mundo o Carnaval da Mangueira: o carnaval da 

arte, o carnaval da luta, o carnaval do povo, o carnaval da cultura popular”. 

Foi com a ideia do Carnaval como festa popular, de protesto, de representatividade e 

de luta que desenvolvemos este trabalho, desde o início, e que contrapusemos toda ideia de 

esvaziamento de significados da festa. Entendemos o Carnaval como um acontecimento que 

envolve o cotidiano, não só carioca como também brasileiro, de tal forma que é impossível se 

desvencilhar completamente da folia. Entendemos o Carnaval como geração de renda, como 

possibilidade de crítica social e, acima de tudo, como ato de resistência e de re-existência de 

um povo negro, pobre e marginalizado pelo poder vigente, mas que na passarela veste a roupa 

de brilho, risca o chão com o bailado e se transforma em rei. É essa a visão de Carnaval que 

nós temos, que nós somos e que, com muito orgulho, trouxemos para este trabalho. 

Com o desfile encerrado e os portões fechados dentro do tempo permitido, a 

comunidade comemora! Na quarta-feira de cinzas, foi 10 de cima a baixo para a Mangueira e, 

na semana seguinte, quem comemora mais um título sou eu! 
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 Leia mais em: https://www.revistaforum.com.br/luiz-antonio-simas-enredo-da-mangueira-e-contraponto-
ao-projeto-obscurantista-do-escola-sem-partido/. Acesso em 11/03/2019. 
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 Saiba mais em: https://www.facebook.com/watch/?v=2295418284008057. Acesso em 11/03/2019. 

https://www.revistaforum.com.br/luiz-antonio-simas-enredo-da-mangueira-e-contraponto-ao-projeto-obscurantista-do-escola-sem-partido/
https://www.revistaforum.com.br/luiz-antonio-simas-enredo-da-mangueira-e-contraponto-ao-projeto-obscurantista-do-escola-sem-partido/
https://www.facebook.com/watch/?v=2295418284008057
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ANEXO I: TABELA DE TEMAS 

 

ESCOLA / TRANSMISSÃO TEMAS 

MANGUEIRA 2016 TV GLOBO Maria Bethânia/Bethânia, 

Leandro/carnavalesco, Oya/Iansã, 

Candomblé 

MANGUEIRA 2016 TV BRASIL Maria Bethânia/Bethânia, 

Leandro/carnavalesco, Oya/Iansã, 

Candomblé, Mulher/feminino/mulheres 

PORTELA 2017 TV GLOBO Paulo Barros/carnavalesco, água/águas, 

oxum, águia, rio/rios 

PORTELA 2017 TV BRASIL Paulo Barros/carnavalesco, água/águas, 

oxum, águia, rio/rios, tradição/tradicional, 33 

anos 

BEIJA-FLOR 2018 TV GLOBO Abandonado/abandono, monstro, corrupção, 

violência, crítica, Ratos e Urubus 

BEIJA-FLOR 2018 TV BRASIL Abandono/abandonado, monstro/monstruosa, 

Ratos e Urubus, crítica, crua, 

chocou/chocante 
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ANEXO II: TABELA DE FREQUÊNCIA DOS TEMAS 

 

MANGUEIRA 2016 

TERMO/FREQUÊNCIA TV GLOBO TV BRASIL 

Maria Bethânia/Bethânia 22 29 

Leandro/Carnavalesco 9 10 

Oya/Iansã 18 9 

Candomblé 5 4 

 

PORTELA 2017 

TERMO/FREQUÊNCIA TV GLOBO TV BRASIL 

Rio/rios 36 15 

Água/águas 29 5 

Oxum 12 2 

Águia 10 5 

Paulo Barros/carnavalesco 9 12 

 

BEIJA-FLOR 2018 

TERMO/FREQUÊNCIA TV GLOBO TV BRASIL 

Abandono/abandonado 15 2 

Monstro 8 2 

Ratos e Urubus 2 3 

Corrupção 8 0 

Crítica 7 2 

Violência 5 1 

Mendigos 1 2 

Crua 0 3 

Chocante/chocou 0 3 
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ANEXO III: TABELA DE CATEGORIAS 

 

 

TEMPO Equipe Câmera Lenta durante o 

desfile 

Ficha técnica Minidocumentários 

MANGUEIRA 2016 TV 

GLOBO 

3 apresentadores 

3 comentaristas 

3 inserções 

Sim Com vinheta Não 

MANGUEIRA 2016 TV 

BRASIL 

1 apresentadora 

2 Comentaristas 

2 Repórteres 

 Três inserções de 

repórteres 

Não Sem vinheta 

 

Não 

PORTELA 2017 TV 

GLOBO 

2 apresentadores 

3 comentaristas 

4 repórteres 

11 inserções 

Sim Com vinheta Não 

PORTELA 2017 TV 

BRASIL 

2 comentaristas 

2 apresentadores 

3 repórteres 

Não Com vinheta Sim 
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4 inserções 

BEIJA-FLOR 2018 TV 

GLOBO 

2 apresentadores 

2 comentaristas 

4 repórteres 

12 inserções 

Sim Com vinheta Sim 

BEIJA-FLOR 2018 TV 

BRASIL 

2 apresentadores 

2 comentaristas 

3 repórteres 

4 inserções 

Não Com vinheta Não 
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ANEXO IV: NÚCLEOS DE SENTIDOS 

MANGUEIRA 2016 

 

QUESITO TV GLOBO TV BRASIL 

Mestre-sala e Porta-bandeira “Olha a Squel, careca. Arrasou, Squel! Bela!” 

“Que escândalo!”. 

“Linda, linda”. 

“A neta de Xangô da Mangueira , tá desde criança 

envolvida com a Mangueira, foi durante anos de outras 

escolas e a volta à mangueira foi uma comoção 

generalizada na família”. 

“Inspiradas nas pinturas de caribé das mulheres 

marcadas pelas tintas da iniciação”. 

“E com uma única pena simbolizando a realeza”. 

“Meu deus, já temos a imagem do carnaval 2016. Esta 

mulher careca segurando a bandeira de Mangueira”. 

“Imagem hipnótica. Pra mim, essa é a imagem 

desse carnaval. Foi a grande surpresa que o Leandro 

segurou, não contou para ninguém”. 

“Foi mágico”. 

“Foi uma surpresa pra todo mundo. Estamos num 

momento em que muitos carnavalescos estão 

escondendo a porta-bandeira, estão maquiando, 

botando máscara, pintando o rosto da porta-

bandeira, disfarçando a porta-bandeira, e a 

Mangueira fez exatamente o contrário. Limpou o 

rosto da  porta-bandeira, a Squel, e ela 

resplandeceu. Ela tem aquele sorriso maravilhoso, o 

sorriso dela ficou maior do que já é. Eu acho isso 

um movimento muito interessante. Ela se mostra 

pra todo mundo. Uma porta-bandeira precisa ser 

respeitada, e respeitada exercendo a sua função. ela 

não deve ser escondida nem disfarçada nem virar 
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outra coisa, ela é porta-bandeira e isso é o grande 

objetivo dela. Acho que uma das razões do sucesso 

da Mangueira foi isso.” 

Baianas “Estão de viva Santa Bárbara” 

“Santa Bárbara vem no pano da costa, estampado com 

pintura a mão e depois reproduzida em plotter. Olha aí 

que belo”. 

“Quanto maior a penca (de balangandãs da fantasia), 

mais respeitada a baiana”. 

 ”São baianas tradicionalíssimas, com pano da costa, 

com torso, com balangandã, elas estavam meio sumidas 

nesses desfiles”. 

"Ala das Baianas, de Viva Santa Bárbara" 

"A fantasia das baianas é inspirada no traje da festa 

do dia 4 de dezembro, que é a festa da Santa 

Bárbara". 

"Essa ala de baianas, na minha opinião, é a ala de 

baianas mais bonita que passou pela avenida. É de 

uma beleza, de uma riqueza, de uma sutileza 

enorme. No dia do desfile, ela tinha um costeiro, 

que era uma espécie de balangandãs de prata, uma 

coisa pendurada nas costas das baianas. Muito 

bonito, mas que era um pouco pesada. Nesse desfile 

das campeãs, as baianas tiraram esse costeiro, o que 

eu acho bacana. Acho legal que as baianas tenham 

esse poder e decidam: "Isso está pesado. 

Desfilamos no dia, mas hoje a gente vai brincar. 

“Vamos deixar esse costeiro, separadinho, vamos 

usar nas festas, mas agora vamos nos divertir". Eu 

acho importante os carnavalescos pensarem sobre 
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isso, as baianas têm sido umas carregadoras de 

peso, e eu acho que isso é um problema que precisa 

ser encarado pelo Carnaval" 

"Realmente, são fantasias de 40 quilos carregados 

por senhoras de 80, 85 anos" 

"Queria reforçar de novo essa questão do feminino 

na ala de baianas da escola. São as abençoadoras da 

escola. E a ala de baianas da Mangueira tem uma 

figura incrível que é Tia Surica. Eu espero que ela 

esteja desfilando aí como presidente de honra da ala 

das baianas, que é um exemplo para todas as 

mulheres. Uma figura incrível do Carnaval, irmã do 

Delegado, mestre-sala". 

Terceiro carro 

(desfilou apagado) 

“Carro tá todo apagado, vai perder alguns décimos 

infelizmente”. 

“Poxa e com tanta bolota branca ali, tanta luz, todo de 

bolinha, retrô”. 

“Luz de bolinha, é retrô e a crise também, é mais 

barata”. 

“Precisava acender, aí dependia”. 

“Até porque tem essas bocas de cenas na lateral”. 

“Esse carro foi bastante comentado depois do 

desfile, porque apareceu apagado e parece que tá 

apagado de novo”. 

“Ele acendeu no meio do desfile e acho que passou 

pelos jurados apagado”. 

“Acho interessante lembrar que não há 

obrigatoriedade do jurado tirar ponto do carro 

apagado. Pode tirar ponto ou não tirar ponto”. 
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“Voltou a acender, né?” 

“Voltou a acender” 

“Tomara que o júri não tenha visto. Pode ter passado 

entre um e outro” 

“Pode ter, que agora voltou, é” 

 “Parece que teria passado em frente ao júri apagado, 

mas ela voltando a acender no próximo módulo tem 

chance de não haver nenhum desconto”. 

“Não perde em todos, não passa todo apagado”. 

“Agora tá todo aceso e ganha outra vida, realmente, ele 

todo aceso”. 

Bateria “Tem que respeitar essa bateria da Mangueira” 

“Sou fã dessa bateria” 

“Uma bateria comandada por dois jovens, crias da 

Mangueira” 

“Bateria mantendo a pegada firme” 

“Explosão é essa bateria maravilhosa” 

“Os dois mestres de bateria da Mangueira têm 

menos de 30 anos” 

“A bateria mais emocionante, mais criativa” 

“Uma indumentária muito simples, que é uma 

qualidade” 

Rainha de bateria "A Evelyn tem um simbolismo todo especial. É de 

Mangueira, nascida na Mangueira. A Valéria Bastos, 

mãe dela, foi rainha entre (os anos 1900) 87 e 89. Foi 

rainha da Mangueira do Amanhã. (É) Professora de 

"Rainha de bateria da Mangueira, promovida hoje a 

rainha campeã da Mangueira. Aqui é 100% 

comunidade. Ela mora na Mangueira, começou na 

Mangueira do amanhã, e hoje tá no posto principal 
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Educação Física. Diz ela que adora tomar sol na laje. E 

ela é um ídolo da comunidade”. 

"E na simplicidade da roupa dela, ela está maravilhosa". 

"A gente vê todos os músculos se movimentando na 

Câmera lenta. Impressionante" 

"Evelyn bastos, reinando absoluta. A última rainha do 

desfile de 2016". 

da escola" 

"Evelyn, 100% comunidade" 

(todas as falas realizadas pelo repórter de pista) 

Passistas “Super premiados passistas de Mangueira” Não é comentado. 

Carnavalesco “Estreando no Grupo Especial. Fez um trabalho com 

muitas dificuldades na Caprichosos (de Pilares). Tem 31 

anos, é muito jovem ainda”.  

“Ele desenha os carros, as fantasias”. 

“A mãe dele tinha o LP Álibi, daí vem a devoção por 

Bethânia” 

“O Leandro disse que queria ser artista plástico, mas 

queria ser independente financeiramente e não 

conseguia. Aí apresentou trabalhos em barracões de 

escolas de samba, começou com Joãosinho 30, Cahê na 

Imperatriz, e depois na Caprichosos” 

“A carreira dele como carnavalesco foi do ano passado 

na Caprichosos e esse ano na Mangueira” 

“O Leandro é muito inteligente” 

“Nem todo carnavalesco tem essa habilidade que o 

Leandro tem” 

“31 anos, né” 

“Ele que é artista plástico, tem 10 anos de atuação 

no mundo do samba, mas só esse ano estreou no 

grupo especial. Numa escola como a Mangueira, 

onde se consagrou campeão” 

“Ano passado ele fez a Caprichosos, uma grande 

escola do grupo de acesso. Um grande sucesso, ele 

fez. A escola não teve um bom resultado mas foi 

muito reconhecido o trabalho dele e foi a partir daí 

que a Mangueira o chamou para assumir uma 
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“Estreou em glória. Em glória. Pegou Mangueira, pegou 

Bethânia, e fez esse desfile exemplar” 

“Raspou a cabeça da mulher dele” 

“E a transformou na imagem do Carnaval 2016. Daqui a 

10 anos vou me lembrar dela” 

responsabilidade enorme que é o desfile da 

Mangueira”.  

Geral “Que bom ver a Mangueira deslumbrante” 

“Bom gosto dos tons de rosa com verde” 

“Tem muito tempo que a Mangueira não vem luxuosa 

assim” 

“Um reencontro com tempos áureos” 

“Fantasias chiques, a Mangueira tá chique, o jogo de 

cores tá bonitíssimo” 

“Agora vai ser o melhor desfile da madrugada” 

“Vitória quase que surpreendente da Mangueira” 

“Maior escola a desfilar aqui” 

“Componente místico no desfile” 

“Esse Carnaval a gente ainda vai falar dele por 

muitos anos” 

“Desfile de tal modo clássico que chegou a ser 

novidade” 

 

 

PORTELA 2017 

 

QUESITO TV GLOBO TV BRASIL 

Mestre-sala e Porta-bandeira "A Daniele está de Oxum, que é rainha de todos os 

rios, e o Alex tá de Oxóssi, protetor da fonte da 

vida". 

“A Daniele está se despedindo da Portela, e o Alex é de 

Nova Iguaçu, dançou com ela no Império, depois ela foi 

para a Portela e ela pediu para o presidente da Portela 



166 
 

"A porta-bandeira de Oxum, na mitologia africana: a 

regente das cachoeiras de água doce, dos rios de água 

doce". 

"Danielle é só filha de Vilma Nascimento e só neta 

de Natal da Portela. Tá em casa". 

"Uma roupa lindíssima, corpo em tom de ouro". 

“No lugar do bastão, na mão do mestre-sala, temos a 

flecha de Oxóssi”. 

levar ele também”. 

“Nota 40” 

“Ela vai parar no auge. 40 anos não é brincadeira”. 

“neta de Natal e filha de Vilma” 

“Ela tá de Oxum, é a rainha de todos os rios”. 

“Ela dança bem, e o Alex também é um menino 

fantástico, um bom mestre-sala”. 

Baianas "Essa fantasia linda, simbolizando a água sagrada. 

Olha que baiana linda, o batom azul. Pra entrar com 

alto astral na avenida, pra tirar essa zica do dia de 

hoje”. 

"As baianas em homenagem ao Ganges" 

"Eles optaram por colocar as baianas na frente, 

achando que elas ficam menos cansadas, precisam 

correr menos. Eu acho que é uma reverência a elas, 

elas merecem desfilar com calma". 

"Como a cabeça da escola vai parando, elas 

conseguem se exibir calmamente". 

“Saia em quadradinho, toques de lilás e azul. A flor 

de Lótus na cabeça, da civilização hindu. Costeiro de 

“Luxuosas baianas da Portela” 
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penas brancas com pontas azuladas”. 

Carro “Um rio que era doce” "E agora um lamento. Um momento de reflexão. Um 

lamento do Rio Doce, maior desastre ambiental que 

aconteceu no Brasil, em novembro de 2015. O 

rompimento de uma barragem, pessoas morreram, a 

cidade inteira ficou coberta”. 

“Comprometendo um grande rio brasileiro, uma 

vergonha nacional”. 

“E o carnaval cumprindo uma de suas funções, de 

protesto, de apelo”. 

“Crítica” 

“Alerta” 

“Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, não 

pode cair no esquecimento”. 

“E o nome do carro é: um rio que era doce” 

“E tá muito dramático” 

“A escultura é fabulosa, a lama jorra das mãos”. 

“O distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, ficou 

totalmente coberto. Pessoas desapareceram”. 

“Divino”. 

“Tragédia, mesmo. A encenação, a dramatização, tá 

“Emocionante esse carro que fala do desastre ecológico, 

o desastre ambiental, super importante esse momento. A 

escultura de excelente qualidade. E a proporção das 

formas, o que é difícil”. 

“O rio que era doce. É o Rio Doce que banha os estados 

de Minas Gerais e Espirito Santo. E a gente vê aí uma 

critica muito forte, uma oportunidade que a Portela teve 

de fazer essa critica, abarcar a história dessas regiões, e 

o barro tóxico se rompeu da barragem e devastou e 

soterrou o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana”. 

“Isso é bom porque isso já passou há algum tempo e 

hoje a gente quase nem ouve falar do acidente que teve 

lá. Esse carro, de boa qualidade e muita emoção. A 

própria escultura emociona as pessoas que estão vendo 

essa escultura, maravilhosa. Muito bonito esse carro, 

muita boa criação, criatividade fantástica”. 

“Representa as perdas das comunidades ribeirinhas e os 

estragos no rio, que um dia foi tão doce, que são 

irreparáveis, infelizmente”.  



168 
 

maravilhosa. Cumprindo sua função de alerta” 

“Muitas eculturas com os braços elevados ao céu, em 

súplica”. 

Bateria "Eu tô aqui com o mestre de bateria Nilo Sérgio, que 

trouxe o filho Gabriel, de 15 anos, que já sabe tudo, 

já está comandando a bateria" 

"Olha a responsabilidade!" 

“Começa assim” 

“Bateria fazendo o ijexá” 

“Os tambores tão comendo na bateria” 

“Dá um balanço bonito” 

“E essa mudança no samba, que nós percebemos 

agora?” 

“Isso é o afoxé que eles estão fazendo, e depois volta ao 

ritmo normal do samba”. 

“A Portela tá bem cadenciada, tá legal” 

“A bateria tá vestida de pescadores” 

Rainha de bateria "Tem estreia aqui na bateria da Portela, É a Bianca 

Monteiro, já foi duas vezes princesa do Carnaval. Era 

passista da escola, vem da comunidade da Portela" 

"Boa sorte, Bianca! Boa estreia, que você brilhe na 

avenida". 

"Bibi, Bianca. Filha de um diretor de Harmonia" 

"É grande a Bianca, né?" 

"Um espetáculo" 

"Bianca tá vestida de fascínio do pescador" 

“Bianca, parabéns! Hoje você é a rainha das rainhas”. 

“A bateria tá vestida de pescadores e a Bianca Monteiro, 

que é a rainha da bateria, é o fascínio do pescador. Bem 

evidente isso, né?” 

“Tia Surica lá na frente segurando a mão da rainha de 

bateria” 

Passistas "Dirigidas por Nilce Fran, a grande passista “Ala de passistas da Portela, famosa pela qualidade”. 
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portelense" 

"Água pra dar e vender, é o Rio Carioca. É a primeira 

fonte de água potável do Rio. E as crianças estão 

representando esse rio". 

"Elas estão tornando o rio da Portela muito mais 

bonito, estão abastecendo o rio com muito samba no 

pé" 

"E agora os rapazes do Valcyr Pelé" 

 “O Valcyr Pelé e a Nilce Fran que cuidam dos passistas 

da Portela. Trazem o grupo de passistas masculino e 

feminino fantástico, maravilhoso, um grupo muito bom” 

“Muito bom que as passistas vêm na frente da bateria, a 

bateria dá o ritmo pra eles. Algumas escolas esse ano 

trouxeram os passistas atrás da bateria, o que não 

favorece”. 

“Os passistas estão de água para dar e vender”. 

Carnavalesco “Paulo desfilou na série A vestido de Máscara”. 

“Ele disse que até tenta separar trabalho, profissão, 

do convívio com o componente, mas quando ele 

conheceu Monarco, Tia Surica, ele falou: “foi o 

melhor e o pior pra mim”. Ali me estragou. Ali não 

consegui separar mais nada. Ali passei a ficar 

completamente envolvido”. 

“Teve uma frase que ele repetiu algumas vezes: 

“Vocês não sabem o que é isso aqui, vocês não 

sabem””.  

“Aí, entrava Monarco, saía Tia Surica, ele: “Não, 

vocês não sabem o que é isso aqui”. 

“O grande campeão do Carnaval” 

“Junção muito interessante: Estilo Paulo Barros, que é 

muito moderno, muito atualizado, com Paulo Menezes, 

que foi quem trabalhou com ele, que é mais tradicional”. 

“A criatividade dele com a tradição da Portela” 

"O Paulo Barros se encontrou com a Portela a partir do 

momento em que o Paulo Menezes foi trabalhar com 

ele" 

“Paulo Barros respeitou bastante a Portela” 

“Ano passado, ele chegou na Portela querendo fazer 

uma nova Portela, o que não foi muito bem sucedido”. 

“Esse ano, ele se encontrou. O modernismo do trabalho 

dele com o tradicionalismo da Portela”. 
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“Paulo, no segundo ano, um grande sucesso”. 

Geral “Um dos grandes enredos do ano” 

"Portela tem 21 títulos do Carnaval carioca, só que o 

último foi em 1984". 

"Aliás, interessa a todos nós sambistas que a Portela 

ganhe. Vai ser bom para o Carnaval brasileiro ter a 

águia de novo no título". 

“Fantasias luxuosas, cores lindas”. 

"A Portela alerta que a preservação das matas em 

torno das nascentes e o consumo consciente pode 

garantir a existência de água para as próximas 

gerações. É o legado desse abre alas". 

"Foi um lindo título esse da Portela". 

“Os portelenses estão comemorando até hoje. Trinta e 

três anos depois, campeã do Carnaval, e mais de 40 anos 

depois de ser campeã sozinha”. 

“Uma Portela que a gente não via há muito tempo” 

"A Portela faz um alerta que só a preservação das águas 

em torno das nascentes e o consumo consciente podem 

garantir a existência de água pra as próximas gerações" 

"O tempo em que se dizia: "O império rico, a Portela 

rica. É exatamente o que a Portela trouxe pra gente 

nesse Carnaval". 

"Vimos a Portela cantar um samba como nunca" 

“O Portelense comprou esse enredo. A escola foi muito 

feliz com o samba”. 

“Fantasias ricas, como o Portelense gosta de se vestir” 

“A Portela, a gente vê que o Brasil ama a Portela”. 

“Ganhou o Carnaval por merecimento, porque foi a 

melhor escola que passou pela avenida”. 

“Independente do título, tem o peso da Portela. Esse 

título da Portela trouxe muita gente que há muito tempo 
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não vinha na avenida, que veio ver a Portela hoje aqui 

na Marquês de Sapucaí”. 

 “Envolvente esse desfile da Portela”. 

“Realmente a Portela mereceu muito esse título. A 

Portela fez um belíssimo Carnaval, esse jejum tinha, 

sim, que ser quebrado esse ano, e acho que todos os 

especialistas que passaram por aqui deram razão a esse 

título. Foi unanimidade”. 

 

 

BEIJA-FLOR 2018 

 

QUESITO TV GLOBO TV BRASIL 

Mestre-sala e Porta-bandeira "Claudinho Souza e Selminha Sorriso, quase 

três décadas a união desses dois". 

"A geleira, a cena de abertura de Mary Shelley 

para Frankenstein". 

"Milton, você lembra de algum casal com 

mais tempo de avenida que esses dois? Mais 

de trinta anos". 

"Eles eram da Estácio". 

“Dos 14 títulos da Beija-Flor, em nove essa 

dupla brilhante participou” 

"Claudinho e Selminha deviam passar aqui na 

avenida, deviam estender um tapete vermelho 

pra eles, não deviam desfilar nesse asfalto 

branco aqui não. Eles estão dançando há 26 

anos juntos. É um casal espetacular, e esse ano 

foi o casal que dançou pros jurados a 
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"Selminha dançou no Império também". 

"Rodopios, rodeios, trejeitos". 

"Seria o bailado de amor e de respeito para 

derreter corações gelados". 

"Lindas essas plumas brancas". 

"Belíssimo, tudo".  

apresentação menos coreografada. Isso é 

importante falar: tá todo mundo coreografando 

muito a apresentação dos jurados e eles 

dançaram soltos, livres, foi lindo vê-los 

dançar. Também, fizeram 30 prontos para a 

Beija-Flor" 

"Aliás, Tiago, a Selminha tá de bandeira nova, 

não sei se deu pra perceber. O logo da Beija-

Flor é o logo que tá sendo estreado esse ano, 

primeira vez que a Beija-Flor desfila com essa 

bandeira, é uma novidade aí" 

"A fantasia dos dois é um cenário de geleiras e 

icebergs no meio do oceano ártico. Para 

derreter os corações gelados, um bailado de 

amor e um cortejo de respeito". 

Baianas "Ala das baianas: "Santinhas do pau oco"". 

"Santas que tinham o interior de seu corpo 

oco, por onde eram levadas as pedras 

preciosas do Brasil". 

"Sem pagamento". 

"Tudo camuflado". 

"Aí a ala das baianas. “Santinhas do Pau oco: 

os descamisados do ouro”". 

"E as baianas estão lindas, né?" 

"Um luxo só, só ouro". 
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Carro “A ambição” "Um grande ratão, com o saco cheio de 

dinheiro e atrás, vejam só. É o prédio da 

Petrobras. Os ratos tomaram contra da 

Petrobrás segundo a visão da Beija-Flor aqui 

na avenida. é a critica social, a crítica política 

no desfile da Beija-Flor" 

"O carro traz um rato, na frente, o Congresso 

Nacional". 

"E tem o prédio da Petrobrás, que é esse 

prédio branco, que fica no centro do Rio. É 

um prédio que ao longo do desfile sofre uma 

transformação". 

"Quando ele tá todo fechado, é o prédio que a 

gente conhece. De repente, ele abre todo e 

estão acontecendo coisas escusas lá dentro". 

"Presos falando ao celular de dentro do 

presídio, dando ordens". 

"a prisão de localiza nos subterrâneos". 

"O prédio da Petrobrás, as pizzas". 

"O colarinho branco". 

"E alí, ó: Beijo no rosto suado igual a três 

“Agora entra uma sequência de rato, aí, 

também, não é, Leonardo Bruno? É muito 

rato”. 

“No final desse setor, a gente já chega os dias 

atuais. As alas já começam a mostrar a relação 

que o povo tem com o poder, como eles vêm 

os poderosos. Então, já chegamos aos dias 

atuais. Acabaram o Frankstein, acabaram as 

histórias do passado do Brasil já estamos na 

atualidade”. 

“E o nome desse carro aí é “A ambição e a 

ganância veste terno e gravata”, segundo eles. 

Tem aí a imagem do rato e do Congresso 

Nacional, localizado em Brasília. Ao lado do 

Congresso, a imagem da face do monstro de 

Frankstein”. 

“E aí esses módulos brancos são o prédio da 

Petrobrás, que nesse momento estão fechados. 

Daqui a pouco eles se abrem mostrando as 

cenas ali dentro, as cenas que acontecem ali 

dentro”. 
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votos". 

"Na frente do carro, então, a politicagem, e aí 

o prédio da Petrobrás vai se transaformando 

numa favela". 

"A consequência dessa corrupção". 

"É um carro não coreografado, mas um carro 

dramatizado. Trabalhou muito nesses carros 

foi o Anderson Miller". 

"você tem cenas acontecendo". 

"E ali, uma menção às empreiteiras, várias 

delas envolvidas na questão da corrupção". 

"Biquíni de fita isolante na laje". 

"Quando o prédio abre, tem essas cenas dentro 

do prédio. Então essas cenas são decorrentes 

do prédio". 

“E esse carro foi o primeiro choque estético, 

eu acho, dessa nova comissão de carnaval da 

Beija-Flor porque ele é muito realista. Ele traz 

uma imagem muito crua. A Beija-Flor é muito 

acostumada ao Luxo, à opulência, então esse 

carro começou a trazer o “ame ou odeie” para 

esse desfile da Beija-Flor. Muita gente amou, 

mas muita gente também odiou o que viu aqui 

em relação à estética que a Beija-Flor trazia 

antigamente. Foi uma quebra bastante 

grande”. 

“E é um carro com muita informação. Você 

precisa estar atento, olhando o tempo todo, 

porque você não consegue captar”. 

“Exatamente, e cada quadradinho daquele traz 

uma cena diferente. Então, tem a turma da 

favela, tem assalto, tem barzinho, tem muita 

coisa da vida, da realidade das pessoas”. 

Bateria "Coração da Beija-Flor, a bateria. Essa bateria 

que é dividida pelo mestre Plínio e pelo 

mestre Rodney desde 2010. Ano passado, 

“Bateria de mestres Rodney e Plínio, eles que 

tiveram uma baita responsa de substituir 

Paulinho Botelho, depois de mais uma década 
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perderam um décimo. Eles estão vindo de 

malandros boêmios, todos trabalhados para 

retratar a crise". 

"Mais uma bateria cadenciada. Sempre foi 

assim. A bateria não corre”. 

"E aí vem a bateria: "somos das ruas, somos 

malandros boêmios"". 

"Os malandros que fazem par com as 

pombagiras". 

"Encaram aqui como se fosse um deboche 

diante das dificuldades, sempre vestidos muito 

elegantemente, apesar de toda dificuldade". 

"Mestre Plínio e Mestre Rodney". 

"O samba é lindo, bateria tá gostosa demais". 

"A bateria é o coração da escola. E Essa 

bateria se comporta realmente como o 

coração. Eles estão há mais de 10 minutos no 

segundo recuo e não fazem nenhuma bossa, 

estão tocando para a escola passar lindamente, 

cantando, sambando. Parabéns". 

"Mestre Plínio e mestre Rodney. O Rodney 

à frente da Beija-Flor”. 

“Entraram de frente no recuo, que é uma 

manobra que não é muito comum, e a bateria 

da Beija-Flor tá uma beleza. No Carnaval 

2016 foi bateria Estandarte de Ouro. Uma 

bateria cadenciada, não é uma bateria muito 

ousada. Eles passam fazendo poucas firulas, 

mas que delícia ouvir o samba nessa bateria”. 



176 
 

não gosta que coloque o nome dele na frente, 

ele falou que respeita: primeiro Plínio, depois 

ele". 

"Fabuloso". 

"Rodney, que é torcedor do América. Isso não 

é uma coisa comum, temos que registrar". 

Rainha de bateria "Raissa Oliveira, fantasiada de 'A dona das 

ruas, a rainha da pista' e hoje ela tá 

completando 16 anos como rainha". 

"Cria da comunidade, que samba muito, 

muito, muito. Raissa arrebenta". 

"Duas rainhas esse ano questionaram o luxo 

das rainhas: uma foi a Evelyn, da Mangueira, 

e outra a Raissa, da Beija-Flor. Vieram 

completamente em outro estilo". 

"Raissa, a rainha das ruas. A pombagira".  

"É rainha desde muito jovem ela, desde 

garotinha, desde o início da adolescência". 

Não é comentada 

Passistas "A resistência do povo nas ruas" Não é comentado 

Carnavalesco Não é comentado Não é comentado 

Geral "Esse ano mistura realidade com ficção a “Enredo emblemático” 
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partir do clássico da literatura Frankstein. 

Fala, também, dos problemas monstruosos do 

Brasil, quais são eles: desigualdade social, 

violência, corrupção". 

"Crítica pesada aqui na avenida com a Beija-

Flor". 

"A Beija-Flor é muito conhecida pela sua 

comunidade forte de Nilópolis". 

"No carro de som, a gente ouve vozes 

femininas com um certo destaque". 

"Uma das bandeiras que a Beija-Flor levanta 

nesse carnaval é lutar contra o abandono das 

crianças, a falta de oportunidades". 

"Quem viu 'Ratos e urubus larguem minha 

fantasia' tá se lembrando bem aqui no desfile 

de hoje, a estética lembra muito o grande 

carnaval de Joãosinho Trinta, são muitos 

mendigos, moradores de rua, tomando conta 

da avenida". 

"Já vimos passar aqui as nossas mazelas, a 

corrupção, a injustiça social, a violência, mas 

"A Beija-Flor está vivendo uma fase de 

transição. A nova, responsável pela estética; e 

a velha, antiga Beija-Flor, responsável pelo 

samba, pela harmonia, pela bateria. Esse ano, 

quem ganhou o título foi a velha Beija-Flor. A 

nova perdeu muitos pontos" 

"Crítica monstruosa à desigualdade social no 

Brasil" 

"A gente entrou aqui com o desfile da 

Mocidade e desde então a gente vem falando 

desse samba da Beija-Flor, passamos por 

todas as escolas e todos os convidados falaram 

desse samba da Beija-Flor, que fica na nossa 

cabeça o tempo inteiro porque é belíssimo". 

“Foi um dos melhores Sambas Do Ano Sem 

dúvida e tem o percentual enorme de 

contribuição para esse título”. 

"Aliás, essa ala foi muito criticada, porque ela 

fala sobre os impostos. E ela traz ali INSS, 

FGTS, umas siglas que não têm relação direta 

com os impostos. A turma ficou sem entender 
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tudo de uma maneira carnavalizada". 

"No ano passado, a Beija-Flor fez uma escolha 

de vir sem alas. Esse ano, a retomada das alas, 

mas eles mantém uma espécie de atos de 

dramaturgia antes de alguns setores. Já existia 

ano passado, mas foi mantido esse ano". 

“ O canto da escola é tão forte que tem horas 

que parece que o carro de som tá desligado". 

"O canto da Beija-Flor é diferente, mesmo. A 

escola grita o samba". 

"O peso dos impostos nos ombros de todos 

nós". 

"E sem nada em troca". 

"A ideia da escola seria fazer não só um 

enredo crítico, mas um enredo reflexivo, que 

as pessoas pensassem sobre o que tava sendo 

mostrado aqui". 

"O carnaval sempre salvando a pátria". 

"O carnaval como uma festa democrática, 

todos são respeitados". 

"A gente falou que tem que aprender com o 

muito bem". 

“A Beija-Flor sugere Brasília como a capital 

dos monstros”. 

“Falar em assalto, a Beija-Flor também foi 

criticada nas redes sociais por trazer muitos 

assaltantes negros. Isso reforça estereótipos do 

povo negro”. 

“Tem que ter esse cuidado, né, Luciana. 

Quando você cria um carnaval desse como a 

mensagem que vai para o mundo inteiro você 

não pode trazer Black Face você não pode 

trazer esse tipo de coisa. Tem que ter esse 

cuidado na hora de planejar o carnaval”. 

“Afinal, é festa do povo, e o povo brasileiro 

que tá ali presente no carnaval, nas 

comunidades, é o povo negro, basicamente. 

Em sua maioria, a gente vai dizer”. 

“Se a gente fizer essa teatralização o tempo 

inteiro, vai ter gente que vai do início ao fim 

da avenida deitado”. 

“Pois é. E não canta do samba, não se 
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Carnaval, então tá aí. O Carnaval aparecendo 

como essa redenção, com essa proposta de 

reflexão também". 

relaciona com o público. É uma concepção de 

carnaval um pouco diferente, tanto que esse 

carnaval encantou muito quem não é tanto do 

carnaval e ele chocou muito quem é do 

carnaval. Foi uma percepção muito diferente 

dessas duas tribos”. 

“De todo modo, é uma característica da escola 

Que esse ano foi levada ao extremo e tirou o 

luxo da escola. A escola tá bem crua”. 

“Nesse setor (4), a Beija-Flor acertou muito 

nos pontos que ela mostrou: intolerância 

racial, intolerância de gênero, ela trouxe 

muitos pontos bacanas pra gente refletir". 
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ANEXO V: TABELA DO TEMPO DE SILÊNCIO 

 

ESCOLA TEMPO TOTAL DE TRANSMISSÃO DA 

ESCOLA NA PISTA 

TEMPO DE SILÊNCIO 

MANGUEIRA 2016 TV 

GLOBO 

57:00 8:35 

MANGUEIRA 2016 TV 

BRASIL 

1:17:02 28:42 

PORTELA 2017 TV 

GLOBO 

1:09:38 18:39 

PORTELA 2017 TV 

BRASIL 

1:09:24 23:42 

BEIJA-FLOR 2018 TV 

GLOBO 

1:06:06 23:04 

BEIJA-FLOR 2018 TV 

BRASIL 

1:17:06 44:02 
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APÊNDICE 1 

 

Transcrição da entrevista de Luciana Barreto (LB), âncora da TV Brasil, gravada no dia 1 de 

junho de 2017, por volta das 14h, na sede empresarial da Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC) no Rio de Janeiro. 

 

Pergunta: “Luciana Barreto. Você prefere que eu coloque como âncora ou como jornalista?”. 

LB: “O que for mais à vontade para você. Pode ser âncora”. 

Pergunta: “Você trabalhou nas duas coberturas de Carnaval?”. 

LB: “Não, só em uma. Só na última [2017]”. 

Pergunta: “Como foi sua trajetória na TV Brasil? Como você entrou, quais foram os seus 

trabalhos, você entrou para ser âncora...”. 

LB: “A minha trajetória na TV Brasil eu já entrei para ser âncora, em 2005, eu entrei para ser 

âncora do Edição Nacional, o jornal da noite, e sempre fui âncora aqui na TV Brasil. Estou 

aqui há 12 anos e a TV Brasil vai fazer 10 anos, então eu estou antes da TV Brasil ser TV 

Brasil, quando era TV Educativa. Logo depois que eu entrei, veio o projeto de transformar em 

TV Brasil, e aí eu acompanhei esse projeto, estive nesse projeto. O primeiro “Olá” da TV 

Brasil, inclusive, fui eu que dei. Que foi no dia 2 de dezembro de 2007, vai fazer 10 anos 

agora, ao meio-dia, a gente entrou no ar, e esse primeiro "Olá, boa tarde! Você está na TV 

pública" fui eu. Então a minha trajetória é a trajetória de âncora sempre aqui na TV Brasil. 

Hoje eu apresento o Jornal da Tarde, mas eu apresentei durante muitos anos o Jornal da Noite. 

Fiquei 8 anos apresentando o Jornal da Noite e estou agora nos últimos 3, quase 4, no Jornal 

da Tarde”. 

Pergunta: “Como foi o seu acompanhamento desse processo de cobertura do Carnaval? Você 

teve alguma participação antes?”. 

LB: “Não. Tudo o que eu sei, é importante deixar claro, que tudo é muito recente da cobertura 

de Carnaval da TV Brasil, e a minha participação é ainda mais recente. Eu soube esse ano, 
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pouco antes do Carnaval, eu soube que a TV Brasil iria transmitir o Carnaval, acho que 4 ou 3 

semanas antes de eu saber que eu estaria nessa transmissão. Então foi tudo muito recente. E 

eu nunca tinha feito Carnaval. Quer dizer, eu já tinha feito várias coberturas de Carnaval 

ancorando o jornal da rua, mas nunca fazendo uma transmissão de Carnaval. E tudo isso 

também é muito novo para a TV. Eu tenho uma trajetória aqui na TV, eu fixei minha carreira 

com a trajetória de lidar com os movimentos sociais.  Eu sou uma âncora que estou sempre 

ligada em movimentos sociais, eu sou ativista de direitos humanos, eu lido com a periferia, eu 

lido com a questão racial no Brasil. Então, quando eles foram falar da transmissão de 

Carnaval, eu tenho a impressão de que eu fui convidada porque eu tenho um diálogo com esse 

novo olhar, esse outro olhar, que tem um olhar nas periferias, um olhar de quem lida com 

movimentos sociais, que eu acho que é um pouco do que a TV Brasil tentou buscar. Eu não 

quero adiantar suas perguntas, mas eu acho que era um pouco do que a TV Brasil tentava 

buscar para essas coberturas de Carnaval, que isso sim já é um diferencial da TV Globo. Mas 

isso aí deve ser alguma das suas perguntas”. 

Pergunta: “O que eu quero te perguntar agora é: Por que a TV Brasil vê sentido em cobrir o 

Carnaval?”. 

LB: "Primeiro eu acho que a TV Brasil deveria ver sentido em cobrir tudo que é de interesse 

do povo. Acho que a obrigação da TV pública é, primeiro, mostrar o povo brasileiro, ter uma 

democracia na televisão brasileira, que é algo que falta às emissoras privadas. Democracia em 

todos os sentidos; democracia de representatividade: a pele, a cor, a etnia do brasileiro precisa 

estar representada; democracia das notícias: precisa ser noticia do interesse do cidadão 

brasileiro, e não notícia de interesse de uma elite brasileira; Ela tem a obrigação como TV 

pública de ser educativa, sim, tem que trazer ao brasileiro a oportunidade de complementar a 

educação com algo que ele não consegue nas TVs privadas. Acho que dentro de tudo isso, o 

carnaval, o futebol, a capoeira, qualquer coisa que tenha a ver com uma grande massa da 

população brasileira tem que ser representada. O Arthur vai poder te dizer melhor sobre como 

é feita essa escolha. Se eu não me engano, isso é um processo novo, justamente porque: Se a 

TV Globo não se interessa ou não transmite, ela tem que passar os direitos para uma outra 

emissora transmitir, e eu acho que a Tv Brasil é uma emissora excelente para fazer isso. Pra 

gente é uma grande oportunidade de mostrar um outro lado da cobertura de carnaval. A 
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importância é essa: a TV pública tem obrigação de cobrir tudo o que é interesse do cidadão 

brasileiro, especialmente aquele cidadão que não se vê representado na TV privada”. 

Pergunta: “Quais os principais desafios para a cobertura da TV Brasil hoje, principalmente da 

área de Carnaval?”. 

LB: “Da área técnica, tivemos uma ‘trezena’ de problemas técnicos, muitos. Imagino que um 

âncora da TV Globo seja muito feliz em ter tudo o que eles precisam na mão. Pra gente não, 

foi uma cobertura precarizada do ponto de vista técnico: não temos a quantidade de câmeras 

nem de profissionais que a Globo tem, não tínhamos os retornos de vídeo e de áudio que a 

Globo tinha. Teria sido muito melhor se a gente tivesse todo um aparato técnico que a TV 

Globo tem porque tem dinheiro, e a gente não tem isso com nosso dinheiro público. Fizemos 

uma cobertura com muita paixão mas, é claro que, sem dinheiro. Então isso é muito ruim, não 

ter todo o aparato técnico. Faltou aparato técnico”. 

Pergunta: “De 2016 para 2017, teve algum processo de continuidade ou de melhoria, ou vocês 

começaram do zero em 2017, na cobertura do Carnaval?”. 

LB: “O Arthur também vai poder te falar um pouco melhor sobre isso. A cobertura de 2016 

eu acompanhei de longe, acho que não passou pela cabeça de ninguém eu fazer a cobertura de 

2016 porque a pessoa natural para fazer isso era a Liliane Reis, que apresentava um programa 

de cultura, que lidava com todos os artistas e tinha essa vibe de cultura. Ela seria a pessoa 

natural para fazer isso. A Liliane Reis esse ano não estava na TV, e eles também tinham uma 

outra intenção, mas eu tenho a impressão de que eles tinham uma outra intenção de trazer uma 

vibe um pouco mais jornalística para a TV com um pouco mais de conteúdo. Acho que a 

questão era conteúdo. Eles tinham a ideia de trazer um pouco mais de conteúdo para a 

transmissão. Conteúdo no sentido de fazer com que o telespectador sentisse que tava vendo 

uma transmissão de carnaval, mas que também estivesse ali bebendo na fonte de 

conhecimento: de conhecimento sobre o samba. Principalmente, uma coisa que eu percebo e 

que eu tentei levar isso, é sobre quem faz o carnaval, quem está ali na base, quem trabalha nas 

escolas de samba, o trabalhador das escolas de samba. Bem diferente da TV Globo que tem 

uma cobertura muito mais voltada para as celebridades. Tínhamos uma intenção de fazer 

muito menos ‘celebrities’ e muito mais o povo, o samba, o carnaval se aproximando do povo, 

que é a vocação da TV pública mesmo”. 
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Pergunta: “Pessoalmente, você teve algum processo de preparação? Você estudou alguma 

coisa? Você fez entrevistas prévias?”. 

LB: “Eu estudei muito. Eu não entro em nenhuma cobertura sem estudar. Eu já fiz morte do 

papa, escolha de papa, já fiz papa virar santo, mas não tinha feito carnaval ainda, coberto 

transmissão de escolas de samba, então eu tava com aquele friozinho na barriga que eu não 

sinto há muito tempo, porque tudo é muito trivial. De profissão, são 16 anos. Eu fiquei assim: 

“Ai meu deus, eu vou pegar essa cobertura muito difícil”. Porque é uma transmissão muito 

longa e não tinha ninguém para me substituir, era eu e o Tiago, que é um garoto maravilhoso, 

que sabe tudo de conteúdo. Do dia que eu soube, até o dia da transmissão, eu estudei, estudei, 

estudei, estudei. Assisti ‘500’ vídeos do YouTube. Já conhecia muita gente – por causa de 

transmissão de carnaval e por causa da vocação do Rio de janeiro também, você convive com 

o carnaval – mas mesmo assim, fui lá estudar. Fui escola por escola. Fui falar da Portela, 

então fui estudar a história da Portela, fui estudar o bairro de Madureira, fui ampliando meus 

estudos para que eu pudesse saber mais e mais e mais. Porque eu não tinha a vocação e a 

experiência de quem já tinha feito uma cobertura, então me restava ter muita informação, 

apesar de ter o Tiago ao lado, que nasceu e sabe tudo de samba. Eu teria o Tiago ao lado, dois 

entrevistados que saberiam tudo a todo momento, mas eu sou assim, é meu jeito, eu quero 

estudar, estudar, estudar”. 

Pergunta: “E o principal desafio para você? Você falou da cobertura muito longa...”. 

LB: “Eu, quando tô envolvia, eu nem sinto. Eu fiquei mais ou menos umas 12 horas sem 

comer, em pé, e até ficaram brincando – o Sambistas da Depressão ficaram fazendo vários 

memes - , na verdade eu sentei várias vezes no meio, mas eles não viam. Agora, isso aí não é 

desafio pra mim, porque eu tô acostumada a fazer coberturas longas, eu já fiz muitas 

coberturas de ficar até 18 horas no ar. Então, isso não é desafio pra mim, e eu sou movida, o 

meu alimento é essa adrenalina da notícia. Não era desafio. O desafio pra mim era manter a 

naturalidade e alegria que eu gosto, que é meu, com os problemas técnicos que eu estava 

enfrentando. Isso era um pouco mais difícil, mas eu sabia que a gente ia chegar ao fim com a 

melhor transmissão possível, que era: diante dos problemas técnicos, se eu não tinha retorno 

de áudio e de vídeo, se eu não estava vendo a escola, que pudesse contemplar o público com 

informações sobre o que ele estaria vendo na tela, mas que eu não tinha acesso. Muitas vezes, 

tive o recurso de alguém me dizer o que o público estava vendo e eu, com as informações que 
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tinha, mesmo sem estar assistindo, estar na transmissão, até tudo se normalizar. Foram muitas 

horas assim. Eu me lembro que não tive retorno de vários repórteres. Aliás, eu tive retorno de 

uma repórter, e eu consegui fazer leitura labial de todos eles. Consegui levar, acho que o 

público recebeu, claro, alguns problemas técnicos mas no geral talvez não passasse pela ideia 

deles que eu não estivesse ouvindo nem vendo durante uma boa parte. E isso para um 

apresentador é muito difícil: manter a naturalidade, manter a espontaneidade, e principalmente 

a verdade, a veracidade do que você está falando. Mas eu consegui manter, conseguia 

informação de um e de outro, o que estava acontecendo, e eu ia levando a transmissão. E com 

o Tiago ali, ao lado, estava bem tranquilo. Foi bem prazeroso, mesmo”. 

Pergunta: “O estúdio foi montado aqui ou ele estava lá na Sapucaí?”. 

LB: “Lá na Sapucaí”. 

Pergunta: “E mesmo assim você não conseguia vê-los?”. 

LB: “Onde o estúdio estava montado, já é na metade da Sapucaí. Isso quer dizer que os 20 

primeiros minutos (de desfile) eu não via. E a gente também não tinha câmera da TV Brasil 

nesses primeiros 20 minutos. Tinha uma câmera aérea se eu não me engano. Por isso que a 

gente tinha uma cobertura, também, de muita entrevista no início e, depois, vem a escola. No 

momento em que a escola começava a passar por mim em diante, que eram nos primeiros 15 

ou 20 minutos, não sei te dizer exatamente, mas de 15 a 20 minutos eu não via a escola e 

também estava sem o retorno. Contava com a ajuda da produção, dos meus repórteres que eu 

estava chamando o tempo inteiro, porque eu também não tinha retorno de áudio, mas eu 

conseguia fazer uma leitura labial, e com meus entrevistas de estúdio. Então seguramos esse 

tempo e, dos 20 primeiros minutos em diante, dava aquela normalizada porque a escola já 

estava chegando a mim, então a narração era do que eu já estava vendo”. 

Pergunta: “O fato de ter muitos entrevistados circulando pelo estúdio nessa cobertura de 2017 

foi um problema para você ou foi adequado?”. 

LB: “Eu gosto muito de entrevistados. Como nós éramos dois apresentadores, talvez se fosse 

um só entrevistado fosse suficiente. Não que dois foi demais, mas um entrevistado talvez 

fosse suficiente. Quem monta essa ideia da transmissão, não sei quem é. Mas eles montam, e 

eles dizem o que querem dessa ideia. Eu executo o que as pessoas querem dessa ideia. Eu 
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tenho facilidade de entrevistar, entrevistar é a minha natureza, para mim foi ótimo ter dois 

entrevistados. Se a proposta é essa. Se a proposta é mostrar mais a escola, mais a festa, aí eu 

acho que é desnecessário dos entrevistados, um seria suficiente, mas aí depende o que 

montam com a proposta, e essa montagem não passa por mim. Eu não estou ali no papel de 

âncora do carnaval, estou no papel de realmente apresentadora. Eles precisavam de alguém 

que entendesse de televisão para amarrar isso. O Tiago não saberia se a câmera foi pra lá ou 

foi pra cá, eu conseguia posicionar os entrevistados e posicionar ele na câmera porque é a 

minha praia. Eu fazia essa ligação: entrevistados, a pista, exibição, e o Tiago, essa ligação 

com a técnica. Tava amarrando isso e amarrando a ideia de quem pensou na transmissão de 

Carnaval. É claro que se a ideia no ano que vem muda, é outra proposta. A gente executa a 

proposta que pedem”. 

Pergunta: “Você falou sobre a sua trajetória com os movimentos sociais. Isso te ajudou nessa 

cobertura de alguma forma?”. 

LB: “Eu acho que isso deixou um pouco da minha marca na cobertura. Eu não consigo ser 

diferente, jamais vou falar do samba sem falar do barracão, falar de uma rainha sem falar se 

ela nasceu, cresceu, se vive na comunidade. Isso fica muito evidente, você não passa 

despercebido. Muito menos se ouviu sobre celebridades, por exemplo. Isso também é uma 

marca, eu também não conheço muito o mundo das celebridades porque não é meu mundo. É 

claro que se você pegar um apresentador da Ilha de Caras, por exemplo, alguém que tenha 

essa marca, vai ter um outro estilo de transmissão. Não sei se ajudou, mas que a minha marca 

fica, fica. É uma questão mais de conteúdo, mais jornalística, mais aproximada dos 

movimentos sociais e dos movimentos de base, mesmo a base do samba, que estava muito 

mais ali presente. Tiago também é um cara muito de base, de conteúdo do samba. Talvez o 

público até estranhe um pouquinho, acostumado mais com as celebridades, estranhe um 

pouquinho esse tipo de transmissão que tem um pouco mais de conteúdo e um pouco menos 

de artistas, entretenimento. Talvez na cobertura da TV Globo no carro alegórico esteja 

destacado sempre o artista, o famoso, quando nós estamos chamando a atenção para uma 

questão histórica da construção do carro alegórico, ou para alguém que está sendo destaque 

ali, mas que é o senhorzinho que está a 60 anos na escola, a gente tem esse outro olhar. E 

quem tava ali com a gente, cada um dos convidados eram pessoas que conheciam 

profundamente aquelas escolas. Gente que frequenta o barracão, que nasceu nesse lugar. 
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Davam curiosidade de alguém que não tem protagonismo normalmente em outras 

transmissões, mas que ganhou protagonismo na TV Brasil”. 

Pergunta: “Você já conhecia as pessoas que estavam junto com você no estúdio?”. 

LB: “Algumas. Poucas. Não todas”. 

Pergunta: “Mesmo assim, você teve um desenvolvimento bom com todas elas?”. 

LB: “Ah, é, porque eu tava muito feliz! Mesmo com todos os problemas, eu brincava fora do 

ar. Era muita garra, muito amor para fazer a transmissão. E eu preciso colocar esse 

entusiasmo para as pessoas, para a transmissão. O âncora precisa fazer isso. Ali eu estava no 

papel de liderança, todo mundo estava confiando em mim. Você tem que dar entusiasmo para 

o seu entrevistado, você não pode liderar uma equipe e falar para jogar a toalha. Muito pelo 

contrário. Estava todo mundo muito empolgado. A emissora estava muito empolgada de fazer 

a transmissão, tava todo mundo vestindo a camisa mesmo com a dificuldade de não ter 

dinheiro. Eu tô falando de dinheiro, não sei se sou a melhor pessoa para falar isso, mas sei que 

não tínhamos o aparato que a TV Globo tem, estávamos longe de ter esse aparato, mas 

estávamos com muito amor, muita vontade, mesmo”. 

Pergunta: “Luciana, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, que eu não te 

perguntei, que você acha importante...”. 

LB: “Não, acho que você contemplou todas... Acho que uma coisa que é importante dizer é 

que, no final da transmissão, nos encontramos todos, e você via o olhar, os abraços, todo 

mundo: “conseguimos”. Não sei se isso acontece na TV Globo. Era a equipe técnica, câmeras, 

o pessoal da limpeza, todo mundo se abraçando e: “Conseguimos! A gente conseguiu! 

Menina, você conseguiu!”. E aí eu lembrei: “Eu preciso comer alguma coisa, to com fome” 

(risos). Na verdade, eu comi 4 horas da tarde aqui, antes de ir para o sambódromo. Cheguei 

em casa às 10 da manhã e só conseguia pensar em dormir. Então deitei, exausta, e acordei às 4 

da tarde, e aí eu lembrei que eu estava há 24 horas, que eu precisava comer. Aí eu comi, 4 

horas da tarde de novo. Tinha um lanchinho lá, eu me lembro que eu comi um pedacinho de 

maçã, mas não dava tempo porque eu tava ancorando o tempo inteiro sozinha, com o Tiago, 

mas comandando lá, e eu não podia abandonar o barco”. 

 



188 

 

APÊNDICE 2 

 

Transcrição da entrevista de Arthur William Santos (AW), gerente executivo de produção e 

criação da TV Brasil, gravada no dia 1 de junho de 2017, por volta das 17h, na sede 

empresarial da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) no Rio de Janeiro. 

 

Pergunta: “Arthur William Santos, gerente de produção e criação da TV Brasil. Queria saber 

um pouquinho da sua carreira na TV Brasil: Quando você entrou, para quê entrou, se sempre 

foi gerente...”. 

AW: “Eu trabalhei aqui em três momentos: Eu entrei pra cá em 2005, trabalhando em 

operações, fazendo trabalho temporário, na época da TVE; depois trabalhei no primeiro ano 

da TV Brasil, de 2008 até 2013, então acompanhei o processo de consolidação da TV Brasil. 

Aí, eu trabalhei como produtor de mídia na parte de web da TV Brasil e depois eu virei 

coordenador dessa área, cuidando do site, da atuação nas redes sociais, de coberturas de 

eventos, tanto da TV Brasil quanto da rádio MEC Nacional. A gente criou os primeiros 

aplicativos, fazendo as primeiras transmissões da internet, as coberturas integradas. E agora 

eu voltei no final do ano passado, de 2016, como gerente de produção e criação que cuida da 

parte de produção dos programas artísticos da TV Brasil. E também integrando com todas as 

rádios, com todos os veículos da EBC”.  

Pergunta: “Queria saber se a TV Brasil sempre teve a pretensão de transmitir o Carnaval e 

como é que foi o processo de idealização desse conteúdo”. 

AW: “A TVE foi a primeira emissora a transmitir o carnaval do Rio de Janeiro. Temos no 

nosso acervo imagens dos anos 70 e 80, até 1983 a TVE transmitiu o Carnaval. Tivemos em 

nossa casa diversas pessoas que são ligadas ao carnaval: Fernando Pamplona foi cenógrafo 

daqui e narrava as transmissões de carnaval da TVE; Renato Lage foi cenógrafo daqui; Rosa 

Magalhães também foi cenógrafa daqui. Essa casa está totalmente envolvida. Tivemos 

diversos programas ligados ao mundo do Carnaval. João Roberto Kelly apresentava um 

programa ligado ao carnaval, o próprio Adelzon Alves, que foi produtor e casado com a Clara 

nunes apresentava um programa aqui que reunia uma série de sambistas, um pouco do que é 
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hoje o Samba na Gamboa hoje do Diogo Nogueira era o programa do Adelzon nos anos 1980. 

A TV tem um histórico no carnaval que quando o carnaval passa a se profissionalizar a partir 

da criação do sambódromo e criação da Liesa, em 1984, a TVE deixa de transmitir o carnaval 

e Manchete e Globo se consolidam nessa transmissão. A partir de 2016, a TV Brasil passa a 

transmitir o desfile das campeãs.  Alguns anos antes, a TV planejou transmitir o desfile das 

escolas mirins que acontecia na sexta-feira de carnaval. Efetivamente isso não se consolidou 

por conta de uma série de limitações de infraestrutura e a TV fez apenas flashes ao vivo. A 

TV transmitia em parceria com emissoras locais o carnaval do nordeste, principalmente o 

Carnaval de Salvador com a TVE Bahia e o Carnaval de Pernambuco com a TV Pernambuco 

e a TV universitária de lá. Mas o Carnaval do Rio ficou durante muitos anos como apenas um 

potencial e felizmente em 2016 isso foi possível a partir da cessão dos direitos pela TV Globo. 

O Carnaval do Rio e de São Paulo. No caso de São Paulo, a gente transmitiu o acesso e o 

desfile das campeãs. 

Pergunta: “Essa concessão é da Globo e ela só permite a partir de 2016 que vocês tivessem?” 

AW: “A Globo tem um contrato de exclusividade, tanto com a liga de São Paulo quanto com 

a liga do Rio de Janeiro e cede esse direito de transmissão para a TV Brasil”. 

Pergunta: “E 2016 foi o primeiro ano que vocês requereram isso?”. 

AW: “Fizemos o contato, a TV Globo repassou sem nenhum ônus, de graça pra gente fazer 

esse tipo de transmissão. Até porque a TV Brasil é uma TV pública, educativa, então ela não é 

uma concorrente direta da TV Globo. Então a gente cumpre esse papel”. 

Pergunta: “Entendi. A Globo é meio que obrigada, por [a TV Brasil] ser pública, a ceder esses 

direitos?” 

AW: “A Globo não é obrigada a ceder, mas é obrigada a transmitir. Ela não entende esse 

espetáculos como economicamente viáveis, porque realmente você tem que mobilizar uma 

estrutura de transmissão muito grande, centenas de profissionais, é um evento que é difícil, é 

complexo de ser feito e caro. O planejamento tem que ser muito anterior, é um evento longo, 

são quase 12 horas de transmissão. Isso tudo não é tão fácil. Outras emissoras chegaram em 

outros anos a transmitir, SBT, Bandeirantes, Canal Viva, mas esses canais também não 
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entenderam como economicamente viável. A TV Brasil cumpre esse papel de levar a cultura 

que os canais comerciais não têm interesse comercial. Prestamos esse serviço à sociedade”. 

Pergunta: “Isso que eu ia te perguntar agora: Por que transmitir o Carnaval?”. 

AW: “Exatamente. O Carnaval é um grande espetáculo do Brasil, é reflexo da cultura 

brasileira, tanto que milhares de turistas vêm assistir o Carnaval do Brasil, principalmente o 

carnaval do Rio de Janeiro, que é a principal referência do carnaval, e justamente por causa 

desse histórico. A TV Brasil nasce a partir da TVE do Rio de Janeiro que tem toda essa 

ligação com o Carnaval. E se a globo ou outra emissora comercial, por conta da sua estratégia 

comercial não entender que o carnaval seja interessante para transmitir, a TV Brasil está 

disponível para cumprir. Esse ano, houve uma grande crise da rádio Tupi, a rádio Globo 

passando por uma reestruturação, as rádios MEC Nacional junto com a rádio Roquette Pinto, 

que é uma rádio pública estadual, fizeram uma cobertura unificada. Nós integramos nesse 

processo, um dos locutores da nossa transmissão foi o Tiago Alves, que é locutor da rádio 

MEC nacional, a essa cobertura porque entendemos que é uma coisa só. A EBC é uma 

empresa multimídia que contem todos esses veículos”. 

Pergunta: “E como é que foi o planejamento das produções? Tanto do ano passado, quanto a 

desse ano... Elas tiveram algum tipo de ligação, vocês trouxeram experiências do ano passado 

pra cá, ou ela começou do zero? Como foi esse processo de produção?”. 

AW: “O processo do ano passado foi mais crítico porque a parceria se consolidou muito em 

cima, com menos de um mês para o carnaval. Isso tudo demanda muita pesquisa, muita 

organização, e há um mês do carnaval, ser surpreendido, tem que correr. Ainda mais numa 

empresa pública, onde todo o processo de contratação, de modificação, é muito mais lento. É 

uma empresa com uma série de amarras legais que dificultam a agilidade que uma empresa 

privada tem. Qual foi a solução do ano passado: fazer parcerias com grupos que já tem know-

how nesse tipo de transmissão, pessoas que já têm uma certa experiência nesse tipo de 

cobertura pra ajudar no processo de criação, de escolha de convidados. Optamos por ter 

duplas de comentaristas por escolas, ao invés de ter um comentarista fixo durante todo o 

desfile – até porque isso demandaria um contrato para o profissional e não teria tempo hábil 

ou agilidade para a TV fazer isso – optou-se por ter duplas de comentaristas por escola. Isso 

foi muito bem sucedido, acabou sendo uma solução para dar conta da limitação econômica, da 
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agilidade de contratação e da falta de recursos; mas foi muito bem sucedida porque oxigena, 

você não tem o cansaço dos comentaristas. Os comentaristas são ligados à escola que tá 

desfilando. Foi uma solução bem interessante naquele momento”. 

Pergunta: “E com relação à estrutura. Vocês tiveram vários entraves? A Luciana (Barreto, 

âncora da TV Brasil) me falou de alguns problemas técnicos que ela teve...”. 

AW: “A TV Brasil tem uma estrutura técnica limitada em relação ao que a Globo tem. A 

Globo trata o carnaval como um espetáculo e até a própria transmissão é voltada para isso, é 

para transmitir o espetáculo e não a competição entre as escolas, recuperar a tradição ou a 

história do samba, ou entrar por dentro do próprio enredo, discutir o que está sendo 

apresentado. A Globo decide transmitir o espetáculo. Só para ter noção, se não me engano, 

esse ano ela transmitiu com 36 câmeras, e a TV Brasil transmitiu com 10 câmeras. Só pela 

quantidade de câmeras já mostra um pouco da diferença. É claro que por conta de toda essa 

diferença, há uma série de problemas técnicos. Em 2016, a transmissão foi feita off-tube, 

como chamamos, as câmeras estavam filmando no sambódromo mas todos os comentários 

eram feitos em estúdio. Esse ano, decidimos levar a narração para a própria Sapucaí, para que 

as pessoas olhem ali, esteja mais quente a própria transmissão. Isso tudo abre um pouco mais 

de possibilidade para algumas questões técnicas. O que aconteceu, foi contornado, o 

espetáculo foi transmitido, isso nos deu a possibilidade de ter um termômetro mais rápido da 

própria audiência. Nesse ano, de 2017, houve uma audiência que não é uma audiência de 

carnaval, que estava ali por conta da Ivete Sangalo, que estava sendo enredo da Grande Rio. 

Então, o público que estava assistindo naquele momento a Ivete Sangalo não queria saber a 

história do enredo, a porta-bandeira, o mestre de bateria, ele queria ver a Ivete Sangalo, não 

queria saber de nada além dela. E efetivamente naquele momento recebemos algumas críticas 

porque a Tv Brasil estava querendo dar um enfoque mais no carnaval, no samba, e não apenas 

de mostrar a celebridade Ivete Sangalo. Mas a gente entendeu ali naquele momento 

rapidamente que efetivamente a maior parte do publico queria que a gente mostrasse a Ivete 

Sangalo, ai rapidamente nós orientamos a dar um destaque maior à Ivete Sangalo a partir das 

críticas que estavam sendo feitas. A TV Brasil tem um pouco mais dessa agilidade em cena e 

da flexibilidade de alterar o nosso cronograma, o nosso roteiro, com base do que tá 

acontecendo no termômetro da audiência. A Globo é mais engessada, porque tem o 

compromisso com o comercial. Pode aparecer quem for na hora, ela tem que parar para exibir 
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o comercial, porque existe o contrato com as empresas que querem anunciar. A gente não, a 

gente pode deixar de exibir um intervalo, pode passar para depois, como nós fizemos uma 

série de arranjos para dar conta; exibir o esquenta na íntegra, como fizemos. Eu, como 

gerente, não tô dirigindo o espetáculo, tô junto com a equipe, mas quando a gente recebeu 

esse feedback da audiência, eu tive que ficar do lado do diretor orientando: “deixe o esquenta 

inteiro”, “para fale menos durante o espetáculo”. Vamos transmitir mais o espetáculo e menos 

narrar o espetáculo, porque o espetáculo que tá sendo exibindo na tela não precisa de tanta 

fala em cima dele. É diferente de um jogo de futebol onde tenho que ficar narrando o tempo 

inteiro. O espetáculo que está acontecendo é como se fosse um show de uma banda, não 

precisa da pessoa ficar narrando o show, eu anuncio e a banda se apresenta. O Carnaval é um 

pouco isso.  Isso tudo é um grande aprendizado até porque a TV Brasil ficou muitos anos 

desde 83 sem transmitir o carnaval e essa experiência, essa tradição acabou se perdendo, 

então é um pouco de recuperar isso. Uma outra solução é a gente pegar esses parceiros, como 

a Rádio Arquibancada e os Sambistas da Depressão que são grupos que tão atuando com as 

novas linguagens na transmissão do grande espetáculo, com memes ou streaming ao vivo, 

isso é importante pra gente atualizar”. 

Pergunta: “Essa mudança que teve na cobertura de 2016 pra 2017, na mudança do estúdio, 

com as pessoas que passaram a participar que não participavam antes desse rodízio, foi 

estudada ou foi em caráter experimental?”. 

AW: “Ela foi estudada, mas a TV Brasil tem um espaço para experimentação, isso é 

importante. E a gente resolveu experimentar coisas que deram certo ou não, experimentamos 

principalmente essa questão da interlocução pela web, com a internet, fizemos parceria com o 

grupo Sambistas da Depressão para exibição de memes, isso tudo durante os desfiles a gente 

ia avaliando se cabe exibir, se deixa pra depois, para também não dar destaque a um conteúdo 

que vai atrapalhar a exibição do próprio desfile em si. Isso tudo é uma experiência até a gente 

encontrar uma narrativa. Até porque a narrativa que a Globo faz no carnaval é a que a 

Manchete consolidou nos anos 80, a Manchete consolidou métodos de narrar o desfile que a 

Globo copiou e mantém até hoje. Então, de lá pra cá, dos anos 80 até hoje, pouca coisa houve 

de inovação. O que há de inovação são os novos grupos, como Rádio Arquibancada e por aí 

vai, e a TV Brasil cumprindo esse papel de experimentação. Prevejo que no ano que vem 

tenha mais integração com a rádio, por exemplo, mas aí esbarramos em uma série de 
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limitações tecnológicas e de equipe. Nós não somos uma Globo. Tudo tem que ser bem 

estudado. A estrutura é bem menor: de funcionários, de equipe, de equipamentos”.  

Pergunta: “Tem mais alguma coisa que você gostaria de considerar, que acha importante 

registrar no trabalho?”. 

AW: “Esse ano, a transmissão da TV Brasil foi a maior audiência em 15 anos da emissora. 

Isso mostra que o Carnaval tá muito vivo ainda, apesar de toda crise. Desde 2002 até hoje, foi 

a maior audiência da TV Brasil desde a época da TVE. Mostra que o Carnaval está vivo e que 

a própria televisão cumpre um papel fundamental na transmissão de eventos ao vivo e grandes 

eventos. É claro que os vídeos gravados, novelas, tendem a cada vez mais as pessoas 

assistirem sob demanda, num YouTube ou Globo Play da vida, mas nos eventos ao vivo a 

televisão ainda é o principal meio de transmissão. A Globo também deu um retorno de que 

teve uma audiência muito boa no carnaval desse ano, maior do que dos anos anteriores. Isso 

mostra a importância desse espetáculo ao vivo no Brasil”. 
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APÊNDICE 3 

 

Transcrição da entrevista de Luciana Barreto (LB), ex-âncora da TV Brasil, feita por meio de 

redes sociais no dia 7 de fevereiro de 2019. 

Pergunta: “Como e quando você recebeu a notícia de que o seu contrato na TV Brasil não 

seria renovado?”. 

LB: “Eu recebi a notícia, foi uma surpresa no sentido de que eles estavam me garantindo nas 

vésperas da decisão que isso não ia acontecer, que iam dar continuidade ao contrato. Inclusive 

passei a semana anterior inteira separando a documentação para eles, e quando foi na sexta-

feira, 11 (de janeiro), eu entreguei a documentação e finalmente falou: “tudo certo”. E na 

segunda-feira, 14 (de janeiro), eu recebi a notícia de que não renovaria (o contrato) e 

terminaria 10 dias depois. Mas eu recebi com resignação, não questionei nem nada. Vida que 

segue. Não era o combinado, mas vida que segue”.  

Pergunta: “A empresa deu algum motivo para a não renovação do contrato?” 

LB: “A empresa deu um motivo que era de que nenhum contrato seria renovado a partir 

daquele momento. E que depois de 31 de dezembro tudo seria avaliado”. 

Pergunta: “Enquanto ainda estava lá, já no governo de Jair Bolsonaro, percebeu algum tipo de 

movimentação estranha ou incomum dentro da empresa (em termos de pautas, coberturas, 

temas que poderiam ou não ser trabalhados etc)? E no governo de Michel Temer? (Só fale se 

se sentir à vontade em falar sobre isso)”. 

LB: “Não. Como não... Sim e não. Sim porque todo governo tem uma forma de agir diferente. 

Até onde isso influencia nas pautas: influenciou muito mais depois que perdemos o Conselho 

curador. O Conselho curador dava uma certa autonomia para a gente, eu percebia isso na 

prática. A gente sentia uma segurança de que o direcionamento, que saiam naquelas reuniões, 

estava muito focado. Depois, a empresa começou a passar por uma série de modificações.  Eu 

já senti um pouquinho mais de fragilidade, mas essa fragilidade não é nada diferente do que a 

gente tem em toda mudança de governo. Eu não consegui perceber isso. Eu por exemplo no 

meu trabalho, continuei fazendo meu trabalho da mesmíssima forma até o último dia do meu 
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contrato na empresa. Nada modificou em relação ao meu trabalho. Mesmo o meu trabalho de 

militância fora da TV e ativismo, nunca influenciou em nada ali dentro e eu consegui 

continuar com as mesmas pautas que eu tocava e que você já sabe”. 

Pergunta: “Você já tinha ouvido, ou suspeitava, de que a cobertura dos desfiles de Carnaval, 

tanto os do acesso e das campeãs de SP como o das campeãs do RJ, seriam cancelados?” 

LB: “Eu tinha escutado já várias vezes que os desfiles poderiam ser cancelados, a 

transmissão, e aquilo estava o tempo inteiro... Mas muita coisa a gente escutou nesse tempo, 

entendeu, Any. É muita, mas muita coisa mesmo. Tantas vezes vazava notinha de jornal, 

como a rádio corredor que funcionava o tempo inteiro com boatos, e mais boatos, e mais 

boatos. Aliados ao fato de que o candidato que venceu as eleições já tinha dito que ia fechar a 

empresa então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo”. 

Pergunta: “Você acha que a não renovação do seu contrato teve motivos que não 

necessariamente foram os alegados pela empresa (caso tenha existido essa justificativa)?” 

LB: “Eu acho que eu não tenho competência pra dizer se a não renovação do meu contrato vai 

além desses motivos que eles justificaram, porque são motivos muito plausíveis, porque 

muitas pessoas não tiveram o contrato renovado no mesmo período, então seria muito leviano 

da minha parte atribuir a outra causa, entendeu”. 

Pergunta: “Diante de todo o cenário que você viveu, o que acha que podemos esperar (ou não) 

da comunicação pública brasileira nos próximos anos?” 

LB: “Eu acho que a comunicação pública no Brasil sempre foi muito frágil. Ela precisava de 

mecanismos que se criaram na TV Brasil no início como conselho curador, com uma 

participação maior da sociedade, para ela então ter um fortalecimento. Então ela viveu muitos 

altos e baixos e mais baixo ainda quando ela perde esse conselho, perde a participação social. 

Então eu acho que ela está muito fragilizada. Mas eu acho que o fato de uma pessoa estar na 

UTI por exemplo não significa que ela vai morrer, não, entendeu. Ela pode sobreviver, tem 

grandes chances de sobreviver. Então se a TV Brasil continuar de pé nesse tempo, quem sabe 

ela não se renova de novo? Eu tenho esperança!”. 


