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RESUMO 

A proposta da dissertação é compreender o atual formato de transmissões online dos desfiles das 

escolas de samba do carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro, levando em consideração as 

novas formas de apropriação por parte dos espectadores, ou seja, como o grande público interage 

com a transmissão no ambiente das redes sociais pós-advento da Web 2.0. Nesse âmbito, busca-

se entender quais são as novas produções de sentido configuradas pelo percurso tecnológico, 

propagado pela internet, onde os usuários que utilizam tais plataformas se tornaram participantes 

ativos no processo de construção e apropriação do conteúdo midiático. Observa-se a pertinência 

da hipótese de que as transmissões colaborativas pelas redes sociais digitais surgem como uma 

ferramenta de interação das transmissões televisivas do Sambódromo, em tempo real, por haver 

manifestação direta do espectador no momento da transmissão e as opiniões, interações (cliques, 

compartilhamentos, curtidas, etc.), que podem influenciar a cobertura do evento. Neste sentido, 

trabalha-se a questão da interação entre público (usuários das redes sociais) e produtor (empresa) 

com a transmissão do carnaval no Sambódromo, na configuração que se estabelece a partir das 

transmissões colaborativas. O carnaval – enquanto movimento genérico – faz parte do cotidiano 

da cultura brasileira e entender o momento atual pelo viés das transmissões colaborativas das 

redes sociais pode demonstrar que tipo de relação cotidiana os brasileiros possuem atualmente 

com essa festa popular na ambiência midiática. Além do percurso bibliográfico, realizamos 

análise das redes sociais (ARS), em recorte específico segundo os dias de transmissão do 

carnaval, enquete com os usuários das redes sociais e entrevista em profundidade com os 

representantes do portal G1. 

Palavras-chave: Cotidiano; Mídia; Carnaval Carioca; Sambódromo; Redes Sociais; Produção de 

Sentidos. 
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ABSTRACT 

The purpose of the dissertation is to understand the current online broadcasting format of the 

parades of Carnival samba schools in the Sambadrome in Rio de Janeiro, taking into account new 

forms of appropriation by the spectators, that is how the public interacts with the transmission in 

the post-advent of Web 2.0 social networking environment. In this context, we seek to understand 

what the new productions of meaning set by the technological route, propagated by the Internet, 

where users that use such platforms have become active participants in the process of 

construction and appropriation of media content. Note the relevance of the hypothesis that the 

collaborative broadcasts by digital social networks emerge as an interaction tool of television 

broadcasts from the Sambadrome, in real time, there is a direct manifestation of the viewer at the 

time of transmission and opinions, interactions (clicks, shares, tanned, etc.) that can influence the 

coverage of the event. In this sense, it work’s the question of interaction between public (users of 

social networks) and producer (company) with the transmission of Carnival at the Sambadrome, 

in the configuration that is established from collaborative transmissions. The Carnival - while a 

general movement - is part of the Brazilian daily culture and to understand the current moment by 

the bias of collaborative transmission of social networks can to demonstrate what kind of daily 

relationship Brazilians currently have with this popular party media ambiance. In addition to the 

bibliographic route, we perform analysis of social networks (ARS), in particular cut according to 

the day of transmission of the carnival, survey of users of social networks and interview in depth 

with representatives of the G1 portal. 

Keywords: Daily; Media; Rio Carnival ; Sambadrome ; Social networks; Directions production. 
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MEMORIAL 

Em dezembro de 2014, fui aprovado no processo de seleção para o Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da UFF com projeto intitulado Carnaval 2.0: As 

transformações da cobertura midiática dos Desfiles das Escolas de Samba a partir das 

transmissões colaborativas da Web.  

O meu envolvimento com o tema, talvez ocorra, pois de acordo com Gramsci “só 

investigamos de verdade o que nos afeta”, e afetar vem de afeto (Gramsci apud Martín Barbero, 

2004, p. 25). Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito dos desfiles das escolas de samba do 

Rio de Janeiro, já desfilaram inclusive algumas vezes e desde pequeno pela influência direta 

deles acabei sendo afetado pelos desfiles. A cada carnaval eu decorava todos os sambas, sabia a 

ordem dos desfiles, adorava assistir durante a madrugada inteira e depois, na apuração, ainda 

torcia muito pela minha escola do coração. Por ter nascido em 1982, eu posso dizer que desde os 

2 anos de idade acompanhei todos os desfiles do Sambódromo. Eu tenho duas escolas do 

coração: Mocidade Independente de Padre Miguel e Estação Primeira de Mangueira. E a opção 

pelo tema, nesse momento, diz respeito a minha expectativa em reatar um projeto que estava em 

standy by, em minha vida, desde a conclusão do meu curso de graduação: fazer um curso de 

mestrado.  

Em 2006, conclui a minha graduação de Bacharel em Comunicação, com habilitação em 

Jornalismo, pela UNESA
1
, com nota final 10, no trabalho de conclusão de curso (monografia) e 

uma indicação para mestrado de meu orientador. O título daquela pesquisa foi Sambódromo: a 

espetacularização do carnaval carioca produzida pela mídia televisiva desde 1984. Naquele 

mesmo ano, com a conclusão da minha graduação, eu pude ser efetivado, como analista de 

comunicação, na companhia em que havia sido estagiário por um ano a Halliburton
2
. Somente a 

título de curiosidade, desde o segundo período de faculdade, comecei a estagiar e não parei mais 

durante todo o curso. No final do curso, optei por tentar estágios na área de comunicação interna, 

pois queria iniciar uma vida a dois e esse era o setor do mercado que tinha a melhor remuneração 

para quem estava iniciando. Por se tratar de uma grande companhia multinacional americana e 

                                                           

1
 Disponível em http://portal.estacio.br/ Acessado em 20 nov 2015. 

2
 Disponível em http://www.halliburton.com/ Acessado em 20 nov 2015. 
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por estar a frente da área de comunicação da empresa no Brasil, o meu volume de trabalho foi 

intenso durante 3 anos e meio, quando perdi meu emprego pelos efeitos da crise econômica 

mundial de 2008-2009, que fez inclusive a holding Lehman Brothers, ir a falência. 

No final de 2009, dois fatos marcantes aconteceram em minha vida: o primeiro que eu e 

minha esposa e grande companheira Mariana, conseguimos transformar o nosso sonho em 

realidade e finalmente nos casamos, consolidando o nosso relacionamento, e o segundo que fui 

aprovado em um processo seletivo, exatamente no mês que vencia o meu seguro desemprego, 

para iniciar em um novo cargo e começar o novo ano de 2010 com novas perspectivas. Foi uma 

troca de multinacionais saí de uma multinacional americana, para entrar uma multinacional alemã 

a B|Braun
3
. Em 2009, quando estava desempregado, prestei concurso para trabalhar na UFF, 

como técnico administrativo em educação. E esse fato pode viabilizar projetos antigos. 

Quando o telegrama chegou, a primeira dúvida surgiu: faço a opção por ganhar menos 

temporariamente e ter mais tempo para voltar a me dedicar aos estudos, ou continuo trabalhando 

em multinacionais ganhando mais e não tendo tempo nem de voltar a estudar, nem mesmo de me 

dedicar à família? Pelo dito popular: a opção, naquele momento, foi de dar um passo atrás, para 

no futuro poder colher os frutos. Já no serviço público federal, a partir de fevereiro de 2011, tive 

a oportunidade de fazer um curso de capacitação na UFF, de 150 horas, em Gestão Pública, e 

uma especialização, Lato Sensu de 360 horas, em Direito Constitucional.  

Com a conclusão da especialização, iniciei o ano de 2013 com dois objetivos: o primeiro de 

finalmente me preparar o mestrado e o segundo de voltar a estudar para concursos públicos com 

foco na minha área de formação acadêmica. No decorrer de 2013, eu e minha esposa fomos 

surpreendidos com a melhor notícia de nossas vidas. Depois de 10 anos de relacionamento, 

seríamos pais pela primeira vez. Essa notícia me deu uma motivação extra para continuar lutando 

por meus objetivos pessoais e profissionais. Eu vinha acompanhando dois programas na UFF que 

tinha interesse: o PPGMC e o PPGCOM. Porém, por uma afinidade maior entre o meu projeto e 

as linhas de pesquisa do programa e pelo fato do carnaval ser um fenômeno intrínseco tanto a 

mídia quanto ao cotidiano eu dava preferência ao PPGMC. Mas a gravidez de minha esposa veio 

bem até o final de setembro quando ela começou a apresentar problemas de saúde. Dessa forma, 

o plano do mestrado ficaria para o ano seguinte. Foi a melhor opção, visto que minha filha 

                                                           

3
 Disponível em http://www.bbraun.com.br/ Acessado em 20 nov 2015. 
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acabou nascendo prematuramente, quando minha esposa estava com 30 semanas de gravidez, no 

dia 24/10/2013. Com a pequena, conhecemos outro universo, que só quem passa por isso sabe o 

que significa. Talvez tenha sido o momento mais difícil de nossas vidas, a pequena grande 

guerreira ficou 69 dias internada e teve alta, no dia 31/12/2013, para nos proporcionar o nosso 

melhor Réveillon que já passamos, com ela ao nosso lado.  

Com o plano do mestrado adiado, o plano dos concursos continuou sem interrupções e ainda 

em dezembro de 2013, fiz a minha primeira prova para o cargo de jornalista. Continuei estudando 

e em fevereiro de 2014, dois meses depois, fiz prova para o cargo de jornalista na Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA)
4
, e em meu segundo concurso para a minha área de formação, fui 

aprovado em 4º lugar, em um concurso para provimento de 2 vagas. Apesar de ter ficado no 

cadastro de reserva, tive a plena certeza de que estava no caminho certo e de que era o momento 

de focar mestrado.  

Então no meio de 2014, me inscrevi na seleção do mestrado para o PPGMC e passada a 

seleção era o momento desengavetar um projeto parado durante 8 anos. Com o programa iniciado 

em 2015, o meu sonho só se tornou realidade, porque conto diariamente com a ajuda de 3 pessoas 

muito especiais que estão sempre na minha retaguarda me ajudando muito: especialmente minha 

esposa, a Mariana, e também meus queridos pais. Não é fácil voltar a estudar depois de 8 anos 

enferrujado (academicamente falando, e aqui não levo em consideração a especialização que fiz, 

pois realizei em EAD) e ainda fazer um mestrado trabalhando e com uma filha pequena de um 

ano e alguns meses em casa para cuidar junto com minha esposa. No primeiro semestre, por 

todos esses fatores, não poderia ser diferente, apenhei muito e aprendi mais ainda, tendo chegado 

até em cogitar a hipótese de abandonar o programa. A sensação real era que eu tinha 

“emburrecido” ao longo do tempo. Nesse período, o que me segurou no programa foi o contato 

semanal com a minha querida orientadora, a Renata Rezende, que a cada aula de sua disciplina 

Tempo e Narrativa me fazia percorrer o tempo e escrever uma nova narrativa para a minha vida. 

O seu apoio e incentivo foi fundamental para que mantivesse o foco na minha pesquisa. Também 

ainda no primeiro semestre na disciplina de Mídia e Cotidiano, aplicada pela profª Denise 

Tavares, pude ter contato com textos importantes dessa matéria obrigatória do programa e pude 

tecer as relações da mídia e do cotidiano com o carnaval. Para fechar o primeiro semestre, na 

                                                           

4
 Disponível em http://portais.ufma.br/PortalUfma Acessado em 21 nov 2015. 
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disciplina aplicada pelo professor Alexandre Farbiaz de Metodologia da Pesquisa, pude relembrar 

conceitos estruturais importantes para poder aplicar na minha dissertação que já começava a ser 

colocada no papel. 

No segundo semestre, por tomar conhecimento de que o meu processo de nomeação para o 

cargo de jornalista, na UFMA, havia sido aberto em 16/07/201, entrei em contato com a Diretora 

da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, pedindo para tentar segurar a minha nomeação até 

dezembro por fatores pessoais. Dessa forma, graças a esse pedido atendido, eu consegui cursar as 

3 disciplinas restantes que se complementaram entre si e me ajudaram muito em minha pesquisa. 

No PPGMC da UFF, duas disciplinas: Cultura e Representação, com a Prof.ª Carla Bahiense, 

aproveitando todo o conhecimento proporcionado pelo viés cultural aplicado ao carnaval e 

Mídias digitais, espaço urbano e vida cotidiana, com o Prof. Emmanoel Ferreira, que me 

possibilitou abrir novos horizontes com o contato e o conhecimento com as novas tecnologias 

aplicadas a pesquisas em comunicação sempre relacionadas ao espaço urbano e vida cotidiana. A 

terceira disciplina que consegui realizar foi Cibercultura, no PPGCOM da UERJ, com o Prof. 

Marcelo Castañeda, que pode me proporcionar um conhecimento das redes sociais pelo âmbito 

sociológico sendo complementar às disciplinas cursadas na UFF.  

Em setembro de 2015, ainda tive a oportunidade de ser monitor do XXXVIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação 
5
, Intercom Rio 2015 (congresso nacional), realizado na 

UFRJ. Além disso, tive a oportunidade de apresentar o artigo Folia Midiática: Breve História da 

Participação da Imprensa na Construção do Carnaval Carioca 
6
, no DT 6 – Interfaces 

Comunicacionais, GP Comunicação, Música e Entretenimento, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Micael Herschmann (UFRJ) e vice-coordenação Prof. Dr. Thiago Soares (UFPE), nesse referido 

congresso.  

Ainda não me sentindo totalmente seguro, muito menos maduro academicamente falando, 

para passar por uma qualificação, a eminência de ter que assumir um cargo público, tão distante, 

em São Luis do Maranhão, foi o grande motivador para realizar o exame no dia 14 de dezembro 

do ano de 2015, primeiro ano que iniciei a pesquisa.  

                                                           

5
 Disponível em http://www.intercom2015.com/ Acessado em 21 nov 2015. 

6
 Disponível em http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-1725-1.pdf Acessado em 21 nov 2015. 
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Com a aprovação da qualificação pude perceber que a minha pesquisa havia passado por um 

excelente direcionamento capaz de coloca-la nos trilhos corretos de sua continuidade.  

Em fevereiro de 2016, duas situações foram totalmente relevantes a minha pesquisa. A 

primeira o carnaval, meu objeto de pesquisa, que ocorreu no início do mês e segundariamente eu 

chegava a São Luis do Maranhão para ser empossado no cargo de jornalista da UFMA. Seria a 

abertura de um novo ciclo na minha e um grande desafio tanto profissional quanto pessoal, visto 

que teria que ficar afastado de minha família por um tempo. Minha esposa é servidora do Estado 

do Rio de Janeiro e a conclusão do seu estágio probatório só ocorreria no início de junho, 

podendo ir ao meu encontro somente após essa data. Com um período de adaptação passado, eu 

pude retomar a minha pesquisa fazer todas as alterações sugeridas pela banca de qualificação e 

também pude obter a conclusão dos resultas da minha pesquisa. 

Tudo isso só foi possível até hoje, porque antes de todo grande objetivo a ser realizado ou 

conquistado, existe um grande sonho pré-existente. 
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INTRODUÇÃO 

O carnaval carioca, em especial o que se realiza todos os anos no Rio de Janeiro, vem 

sofrendo transformações ao longo do tempo. A festa dos desfiles das Escolas de Samba ganhou 

status de espetáculo televisivo, principalmente a partir de 1984, com a construção do 

Sambódromo. No entanto, muito antes disso, marcadamente a partir de 1932, a mídia carioca já 

exercia um papel relevante na realização dos desfiles, apoiando institucionalmente – através de 

intensa cobertura midiática – e, em determinados momentos, inclusive patrocinando o evento.  

O suporte financeiro aos desfiles, que no passado em alguns momentos foi realizado pela 

imprensa, passou a ser responsabilidade da prefeitura do Rio de Janeiro, da Liga Independente 

das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro (LIESA)
7
, bem como de empresas 

privadas de outros ramos ou instituições públicas através dos enredos patrocinados. Mesmo 

deixando de patrocinar a festa dos desfiles, a imprensa sempre manteve uma relação próxima 

com o carnaval, seja com o envolvimento em concursos paralelos ao oficial, como o Estandarte 

de Ouro
8
, promovido pelo jornal O Globo, seja pela intensa midiatização das atividades antes, 

durante, e depois da realização dos desfiles. A partir da metade dos anos 2000, as transmissões do 

Sambódromo invadiram o universo online através das redes sociais, com as transmissões 

colaborativas, onde o público passou a interagir com a transmissão, em tempo real da festa 

popular.  

De acordo com Recuero (2009), uma rede social teria na sua composição dois elementos: 

atores (pessoas, instituições ou grupos) denominados nós da rede que, somados às suas conexões, 

formam interações ou laços sociais. “A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura 

social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões” (Recuero, 2009, p. 24). 

                                                           
7
 A data oficial da fundação é 24 de julho de 1984, quando da primeira reunião oficial entre as dez dissidentes da 

Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro. Representantes de Acadêmicos do Salgueiro, Beija-

Flor de Nilópolis, Caprichosos de Pilares, Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Império 

Serrano, Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, União da Ilha do Governador e Unidos de Vila Isabel não 

se conformavam com o estado de coisas no plenário, onde formavam a minoria. Disponível em 

<http://liesa.globo.com/> Acessado em 05 ago 2015. 

8
 Foi nesse cenário, às vésperas do carnaval de 1972, que O GLOBO instituiu um troféu — batizado de Estandarte de 

Ouro — para premiar os melhores das escolas de samba. Em quatro décadas, as saias das baianas deram muitas 

voltas. Mas o Estandarte, que ficou conhecido como o Oscar do samba, preservou o espírito do ano em que nasceu: 

premiar o talento daqueles que fazem o maior carnaval do mundo. Disponível em 

<http://memoria.oglobo.globo.com/institucional/promocoes/estandarte-de-ouro-9261327> Acessado em 28 out 2015. 
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Para José Antônio Ramalho (2010), o que se entende hoje como mídias sociais nada mais é 

do que a forma moderna de se praticar uma das principais necessidades do ser humano: a 

socialização. Esse cenário de socialização moderna possibilitou a inserção das redes sociais no 

cotidiano dos usuários da internet e, na convergência midiática, no contexto das transmissões do 

carnaval carioca realizado pela TV Globo, por exemplo. 

Nesse cenário, essa pesquisa pretende mergulhar no atual momento das transmissões do 

carnaval carioca, no Sambódromo, e traz em sua problemática um questionamento de como a 

transformação da transmissão televisiva dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro se 

deu com o desenvolvimento das redes sociais, a partir da transmissão, ao vivo e em tempo real, 

realizada pelo Site G1 Carnaval e como o Site G1 se apropria dessa cobertura interativa 

amadorística realizada pelos usuários anônimos no ambiente da timeline 
9
 da transmissão do Site 

G1 e nas redes sociais de impulsionamento, principalmente o Facebook 
10

 nos perfis Globeleza e 

Site G1 (particularmente pós-advento da Web 2.0), conforme vamos explicar adiante ao longo do 

texto. 

De acordo, Tim O'reilly, a Web 2.0 
11

 trata-se de uma nova geração de serviços e aplicações 

na rede que facilitam a publicação, o compartilhamento e a difusão de conteúdos digitais, que 

fomentam a colaboração e a interação no território digital e que oferecem instrumentos que 

facilitam a busca e a organização das informações.fa 

O ponto de partida dessa dissertação se inicia com a pesquisa “Sambódromo: a 

espetacularização do Carnaval Carioca produzida pela mídia televisiva desde 1984”, realizada 

como monografia para a conclusão do Curso de Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo, em 2006, na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Nesse trabalho, foi 

possível ter acesso a informações pertinentes e entender o processo de transformação do viés 

                                                           
9 A timeline por uma tradução literal significa “linha do tempo”. Pode-se dizer que o seu funcionamento depende de 

atualizações constantes de notícias realizadas, ao mesmo tempo, pelo possuidor de um perfil em uma rede social, ou 

por qualquer outro perfil que decida incorporar a ela. 

10
 A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de compartilhar informações e fazer do mundo um lugar mais 

aberto e conectado. Milhões de pessoas usam o Facebook para compartilhar um número ilimitado de fotos, links, 

vídeos e conhecer mais as pessoas com quem você se relaciona. Disponível em 

<https://www.facebook.com/FacebookBrasil/info?tab=page_info>. Acessado em 06 maio 2015. 

 
11

 What Is Web 2.0. Disponível em <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html> Acessado em   

26 jun 2016. 

https://www.facebook.com/FacebookBrasil/info?tab=page_info
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cultural do carnaval carioca como elemento de participação popular, em um contexto histórico. 

Retomando o rito de passagem, com o início dos desfiles das escolas de samba, nos anos 1930, 

no Rio de Janeiro, com a transformação da festa carnavalesca a partir desse período. 

Em pesquisa anterior, a problemática se concentrou em verificar como o movimento 

carnavalesco, enquanto cultura popular contemporânea, se transformou, a partir de sua absorção 

comercial de maneira massiva, em espetáculo produzido pela mídia televisiva, colaborando para 

a internacionalização do evento cultural. 

Na pesquisa atual, nossa proposta é entender as novas produções de sentido configuradas 

pelo percurso tecnológico por meio da internet, principalmente o ambiente das redes sociais, no 

qual os usuários que utilizam tais plataformas se tornaram participantes ativos nesse processo de 

construção de conteúdo midiático, na própria transmissão do carnaval. À medida que possuem 

um computador ou um smartphone
12

, que esteja conectado à rede mundial de computadores e que 

possuam um perfil ativo em alguma rede social, seja no Twitter
13

, ou no Facebook  (consideradas 

as redes sociais mais populares dentre os brasileiros) os usuários passaram a ser produtores de 

conteúdo e não apenas receptores. O Facebook e o Twitter começaram a fazer muito sucesso 

entre os brasileiros, a partir de 2011
14

, quando essas empresas passam a atuar com sede no país 

(Twitter em 2012)
15

, e suas plataformas ganham versões na língua portuguesa. Nesse contexto, 

muitas empresas de mídia começaram a criar Fanpages
16

 nas redes sociais, com objetivo de 

promover suas marcas para usuários em potencial. Como acontece em boa parte dos países do 

                                                           
12

 iPhone, Palm Pre, Blackberry, Android? Afinal, o que são os Smartphones? Disponível em 

<http://www.ufmg.br/online/web/arquivos/012593.shtml> Acessado em 5 Ago 2015. 

13
 Sobre o Twitter: O Twitter ajuda você a criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem qualquer 

obstáculo. Disponível em <https://about.twitter.com/pt>. Acessado em 06 maio 2015. 

14
 Facebook abre subsidiária no País. Disponível em <http://www.estadao.com.br/blogs/jt-seu-

bolso/2011/02/22/facebook-abre-subsidiaria-no-pais/>. Acessado em 30 out 2015. 

15
 Usuários móveis do Twitter no Brasil já passam de 70% do total. Disponível em 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/11/usuarios-moveis-do-twitter-no-brasil-ja-passam-de-70-do-

total.html>. Acessado em 30 out 2015. 

16
 Fanpage ou Página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou 

produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem 

interagir com os seus clientes no Facebook. Disponível em <http://www.aldabra.com.br/artigo/o-que-e-uma-

fanpage> Acessado em 04 ago 2015. 
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mundo, o Facebook é a rede mais acessada da categoria: segundo dados de outubro de 2015, tem 

73,5% da audiência das redes sociais, totalizando 76 milhões de usuários no Brasil.17  

Mas antes de os desfiles chegarem à internet e as redes sociais propriamente ditas, ao longo 

dos anos 1970 e 1980 as transmissões do carnaval passaram a ser realizadas pela TV Globo e 

pela, hoje extinta, Rede Manchete. As dinâmicas de poder relacionadas às relações entre as 

emissoras de televisão nas transmissões dos desfiles não são o objeto maior dessa pesquisa, 

contudo, informações que circulam por blogs especializados
18

 na internet dão conta de que a 

opção da Rede Globo por não transmitir os primeiros desfiles ocorridos no Sambódromo da 

Marquês de Sapucaí, em 1984, estaria relacionada às divergências políticas entre as Organizações 

Globo e o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, idealizador da obra.
 
 

Ainda sobre a polêmica construção da passarela do Samba, relatos do jornalista Paulo 

Henrique Amorim afirmam que as Organizações Globo realizaram uma intensa campanha contra 

a obra: “quando Brizola construiu o sambódromo, com o objetivo de ser também uma grande 

escola o ano inteiro, houve intensa campanha dos que a ele se opunham – dizendo que a passarela 

do samba iria cair, que não teria visibilidade para o desfile, que a sonorização não seria 

possível”
19

.  A Praça da Apoteose, área do Sambódromo onde se encerram os desfiles, fica a 

apenas 350 metros da sede do jornal O Globo, na região da Praça Onze. 

Privado da primazia na cobertura dos desfiles, transmitidos na íntegra pela TV, a mídia 

impressa adotou o que poderiam ser estratégias para conservar a relevância da sua participação na 

cobertura do carnaval. O jornal O Globo, que já patrocinou a festa em determinados momentos 

históricos, criou seu próprio campeonato paralelo ao oficial promovido pela LIESA: promovendo 

desde 1972 o Estandarte de Ouro, definido pelo veículo como o “Oscar do carnaval”
20

. 

                                                           

17
 Em 2013, Brasil vira "potência" das redes sociais. Disponível em 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/em-2013-brasil-vira-potencia-das-redes-sociais> Acessado em 23 jul 

2015. 

18
 Rede Manchete fez história com os desfiles das Escolas de Samba. Disponível em 

<http://mjdelfino.blogspot.com.br/2012/02/rede-manchete-fez-historia-com-desfiles.html> Acessado em 22 jul 2015 

19
 A Globo dizia que o Sambódromo ia cair. Disponível em <http://www.conversaafiada.com.br/pig/2014/02/27/a-

globo-dizia-que-o-sambodromo-ia-cair/> Acessado em 22 jul 2015 

20
 O Globo Memória – Estandarte de Ouro. Disponível em 

<http://memoria.oglobo.globo.com/institucional/promocoes/estandarte-de-ouro-9261327>  Acessado em 22 jul 2015 
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A construção do Sambódromo, no ano de 1984, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

criou um espaço físico fixo na praça XI, onde aconteciam os primeiros desfiles das Escolas de 

Samba. Com a construção desse espaço, o evento tornou-se mais organizado e a Rede de 

Televisão passou a comercializar os direitos de imagem para vários países do mundo.  

Embora o ideal da TV como veículo de integração nacional tenha sido propagado pelo 

regime militar desde meados dos anos 1960, ao se analisar dados de domicílios com televisores e 

o alcance dos sinais de transmissão das emissoras, percebe-se que é apenas em fins dos anos 1980 

que esse projeto integrador se completa, com a TV alcançando a maioria absoluta dos brasileiros 

(HAMBURGER, 2005). Assim, nos anos de 1990, a programação televisiva começa a lidar com 

um público cada vez mais amplo e diverso. 

Nesse cenário de crescimento da internet, os grandes grupos de comunicação, que já 

mantinham sua presença na Web desde fins dos anos 1990, ampliam sua interface online. No 

Brasil, o jornalismo online começou a se consolidar em 2001 e, em pouco tempo, se tornou um 

grande concorrente para os veículos tradicionais, especialmente após o advento das redes sociais 

(MOHERDAUI, 2007). A partir dos anos 2000, entra em cena o conceito de Web 2.0, termo 

cunhado pelo pesquisador Tim O’Reilly, em 2005, após observar que a rede mundial dos 

computadores se configurava a partir de uma nova estrutura onde, ao invés de simplesmente 

consumir o conteúdo produzido por empresas de comunicação online, o usuário passava a 

interagir de maneira mais intensa com a informação disponível e produzir conteúdo próprio, 

através de sites como o MySpace 
21

, Blogger 
22

 e Flickr 
23

, que posteriormente passaram a dividir 

                                                           

21
 MySpace® é um lugar onde as pessoas vêm para se conectar , descobrir e compartilhar. Apresentando artistas e 

seus trabalhos , Myspace dá às pessoas acesso a uma enorme biblioteca de música digital. Disponível em 

<https://myspace.com/pages/terms> Acessado em 19 jul 2016. 

22
 O Blogger é um serviço gratuito destinado à comunicação, livre manifestação e liberdade de expressão. O 

Blogger amplia a disponibilidade das informações, estimula o debate transparente e possibilita novas conexões 

entre as pessoas. Entendemos que a censura a este conteúdo não é compatível com um serviço baseado na liberdade 

de expressão. Disponível em <https://www.blogger.com/content.g?hl=pt> Acessado em 19 jul 2016. 

23
 O Flickr, provavelmente o melhor aplicativo online de gerenciamento e compartilhamento no mundo, tem dois 

objetivos principais: 1. Queremos ajudar as pessoas a disponibilizar suas fotos para as pessoas que são importantes 

para elas. 2. Queremos permitir novas maneiras de organizar as fotos e vídeos. Disponível em 

<https://www.flickr.com/about> Acessado em 19 jul 2016. 
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a atenção do usuário com as redes sociais, como Orkut 
24

 e, mais recentemente, o Facebook (DE 

CLERCQ, 2009). 

O desfile das escolas de samba realizado no Sambódromo é o epicentro do carnaval carioca, 

embora não seja o único evento na cidade, no período dos festejos. Os blocos de rua – que não 

são objeto dessa pesquisa e, por isso, não vamos detalhá-los no estudo – também ganham grande 

proporção com a divulgação advinda das gerações que fazem uso das redes sociais, seja em um 

período pré-carnavalesco na programação dos blocos, ou no carnaval propriamente dito, ou até 

mesmo depois, no pós-carnaval, ampliando a repercussão, a partir de uma cobertura ampliada, em 

virtude da transmissão colaborativa popular.   

De acordo com Roberto da Matta (1997), cada geração produz sua própria história e, no caso 

de um cerimonial como o carnaval, em que todo um conjunto de fatores sociais e históricos é 

combinado e recombinado para realizar o que percebemos como o carnaval antigo ou moderno, 

do interior ou da capital, do Norte ou do Sul, dos ricos e dos pobres.  

A festa carnavalesca acontece de maneira diferente em diversos lugares do mundo e não 

mantém características uniformes em todas as suas proporções, na esfera global. Estas 

diversidades possibilitam entendermos a peculiaridade do carnaval carioca e o seu momento 

histórico atual, buscando respostas para as necessidades locais das comemorações.  

O carnaval articula-se à vida cotidiana por vários motivos, entre eles, porque proporciona a 

suspensão das obrigações diárias, por um período de tempo determinado para as realizações das 

confraternizações. De alguma maneira, um coletivo é atravessado pelo carnaval, até mesmo 

aqueles que não gostam do evento, tais como moradores ou trabalhadores que tem que ir e vir 

pela região do Sambódromo, do Rio de Janeiro, no período dos desfiles. Para quem vive na 

cidade, o movimento nas ruas é alterado: há interdições em diversas ruas e o trânsito sofre 

desvios, em alguns trechos da cidade. Em determinados locais, existe maior concentração de 

gente e algumas empresas de transporte público funcionam com frotas e com turnos especiais de 

                                                           

24
 Eu sou Orkut. Talvez você não me conheça, mas há 12 anos eu comecei uma rede social chamada orkut.com 

enquanto eu trabalhava como engenheiro na Google. Eu sou o cara no qual orkut.com foi dado o nome. Em 2014 

quando a Google anunciou que estava fechando orkut, foi um momento triste para nós. Orkut tinha se tornado uma 

comunidade com mais de 300 milhões de pessoas e foi uma incrível aventura para todos nós. Ninguém queria que 

perdêssemos o que tínhamos criado juntos. Nós conhecemos novas pessoas extraordinárias. Paqueramos. 

Encontramos novas oportunidades de trabalho. Até casamos e tivemos filhos por causa do orkut. Fizemos tudo isso 

acontecer, juntos. Disponível em <http://www.orkut.com/index_pt.html> Acessado em 19 jul 2016. 
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trabalho. Banheiros públicos são instalados em diversos locais e, muitas vezes, o lixo se acumula 

em lugares não habituais, ou seja, o cotidiano, da cidade é modificado no período dos festejos 

carnavalescos.  

Para Agnes Heller (2000), a vida cotidiana poderia ser conceituada como a vida do homem 

todo (em sua completude), qualquer que seja a sua posição na divisão do trabalho intelectual e 

físico. Para a autora, nenhum homem seria capaz de poder se desligar do seu cotidiano por inteiro 

para viver apenas sua própria atividade humano-genérica. O homem participa na vida cotidiana 

com todos os aspectos de sua individualidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos seus 

sentidos, suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 

paixões, ideias, ideologias.  

Ao analisarmos o carnaval, como sendo um movimento cultural intrínseco a vida cotidiana 

da cultura brasileira e carioca, podemos relacioná-lo ao entendimento de Heller no qual é no 

cotidiano onde o homem existe por “inteiro”. A cotidianidade dos moradores do Rio de Janeiro é 

atravessada pelo carnaval não apenas no momento da festa, mas desde a esfera política e 

econômica – através do desenvolvimento de uma “Indústria do carnaval”, com cifras milionárias 

e lideranças políticas próprias –, e mesmo urbanística – pela presença de espaços dedicados ao 

carnaval, como quadras e barracões, ou na abertura e fechamento permanente de ruas em função 

dos festejos. 

Sob a perspectiva da vida cotidiana, o carnaval também perpassa os espaços de memória da 

cidade, seja na construção de trincheiras de recordação, como museus e espaços culturais 

dedicados ao samba, no batismo de ruas com nomes de personagens célebres do carnaval, ou 

ainda na memória individual dos moradores, que vivenciam a festa ano após ano, mesmo que não 

participem diretamente dela frequentando os desfiles ou assistindo as transmissões pela TV. 

O cotidiano dos desfiles das escolas de samba, anteriormente produzido pelas transmissões 

da mídia televisiva, atualmente insere-se no universo online das transmissões colaborativas da 

Web 2.0 (conceito que explicaremos com mais detalhes nos capítulos 2 e 3), através das redes 

sociais. Nessa perspectiva, o que se pretende contextualizar com a inserção das transmissões 

colaborativas é como a transmissão do carnaval do Sambódromo foi transformada a partir das 

práticas colaborativas com a produção de conteúdo das redes sociais digitais, configurando, em 

nossa hipótese, novas produções de sentidos a partir da presença mais direta dos espectadores. 
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Diante desse novo cenário, chega-se ao conceito que se pretende trabalhar nessa pesquisa, 

“Carnaval 2.0”, que se configura como o carnaval que passou a ser também transmitido no 

universo online, nesta pesquisa particularmente pelo Site G1 Carnaval, propagado e disseminado 

nas redes sociais digitais de forma colaborativa e participativa pelos usuários. Nessa nova relação 

constituída entre empresa responsável pela transmissão e os usuários passou a existir uma nova 

produção de sentido em torno da festa carnavalesca com maior participação dos espectadores. 

Por haver manifestação direta do espectador no momento da transmissão, algumas opiniões e 

interações (cliques, compartilhamentos, curtidas, etc.) são escolhidas pelos editores do Site G1 

para fazer parte da transmissão e influenciam a cobertura do evento, dando maior ou menor 

destaque para certos aspectos da festa, fazendo com que a empresa responsável pela transmissão 

se aproprie de algumas dessas abordagens nos desfiles. Nesse âmbito, objetiva-se investigar de 

que forma se realiza a interação entre público (usuários das redes sociais) e produtor (empresa) 

com a transmissão do carnaval carioca realizado no sambódromo, através das Redes Sociais (Web 

2.0), na configuração que se estabelece a partir das transmissões colaborativas. Tentou-se chegar 

a um conceito para transmissões colaborativas, a partir de autores que estudam a convergência 

dos meios de comunicação e cultura participativa, entre eles, Henry Jenkins (2009), em Cultura 

da Convergência, e o conceito da Cultura da Participação, abordado por Clay Shirky (2011).  

Por convergência, Jenkins (2009) refere-se ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. À medida que os consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos, a 

convergência passou a representar uma transformação cultural. Para Shirky (2011), a expressão 

cultura participativa, por sua vez, vem de encontro com a antiga noção de passividade dos 

espectadores dos meios de comunicação. Podemos considerar produtores e consumidores de 

mídia como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras. Nesse sentido, 

chega-se às transmissões colaborativas, que seria a participação efetiva (colaborativa) de um 

consumidor de mídia durante a transmissão de um evento, ao vivo, sendo efetuada no ambiente 

da Web 2.0, através das plataformas como o Facebook e Twitter do Site G1 (em nossa pesquisa).  
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Por outro lado, secundariamente a pesquisa objetiva buscar entender se as transmissões 

colaborativas são consideradas estratégias de interatividade entre o público e o evento, e o que 

leva a TV Globo e a Globo.com a utilizá-la em sua transmissão; buscar entender se transmissões 

colaborativas do Sambódromo podem aproximar o grande público do evento, gerando uma 

experiência particular ao abrir um novo canal de interação, no qual o próprio público passa a ser 

um produtor de conteúdo nas transmissões.  

Essa pesquisa se inicia com uma hipótese de que as transmissões colaborativas pelas redes 

sociais surgem como uma ferramenta de interação das transmissões, ao vivo, do Sambódromo no 

carnaval carioca. A transformação do carnaval carioca com o surgimento das escolas de samba, 

historicamente, esteve atrelado ao viés de sua exploração comercial. Seu crescimento ocorre em 

paralelo ao interesse da grande mídia em transformar o evento cultural da cidade do Rio de 

Janeiro em um evento internacional, objetivando maximizar o lucro proveniente da grande 

audiência nas transmissões. Nos últimos anos, com a transmissão do evento pela TV Globo 

Internacional a audiência ganhou proporção mundial e é nesse contexto que as redes sociais 

aparecem como mais uma ferramenta para ampliação dessa audiência.  

Levantar uma discussão a respeito do tema da pesquisa torna-se pertinente, pois o carnaval – 

enquanto movimento genérico – faz parte do cotidiano da cultura brasileira e entender o 

momento atual do carnaval carioca e a transmissão do Sambódromo pelo viés das transmissões 

colaborativas das redes sociais é poder compreender o tipo de relação cotidiana que os brasileiros 

possuem atualmente com o evento e sua apropriação midiática.  

Com relação ao âmbito da comunicação, entender como a mídia hegemônica vem 

explorando o evento é fundamental para compreender a grande audiência da cobertura. Como 

exemplo, podemos citar o site do jornal O Globo, que bateu o recorde na cobertura do carnaval 

2015, com mais de 2,6 milhões de acessos e também com as visualizações via celular que 

somaram mais de 1,8 milhão, fazendo com que esses números sejam 230% maior do que o 

registrado em 2014 
25

. Por outro lado, ainda no âmbito da comunicação, é possível relacionar o 

sucesso da cobertura das transmissões tendo como uma das consequências a expansão da 

atividade turística acompanhada pela “espetacularização” da cidade do Rio de Janeiro. De acordo 
                                                           
25

 O Globo bate recorde na cobertura do carnaval com mais de 26 milhoes de acessos ao site. Disponível em 

<http://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2015/o-globo-bate-recorde-na-cobertura-do-carnaval-com-mais-de-26-

milhoes-de-acessos-ao-site-15404614#ixzz3SgnK2TqN> Acessado em 05 ago 2015. 
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com o jornal O Globo, em matéria publicada em 22/02/2015, quase 1 milhão de turistas que 

estiveram no Rio para o carnaval de 2015 geraram R$ 2,2 bilhões, e ainda segundo dados da 

Riotur, quase 5 milhões de pessoas foram aos blocos na cidade. A ocupação de hotéis em 2015 

superou a de 2014, com média de 83,79%. Por revelar uma temática específica, a pesquisa poderá 

demonstrar dados importantes para a sociedade brasileira, cuja cultura está intrínseca ao 

carnaval
26

.  

A metodologia utilizada nessa pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico, cuja 

proposta se debruçou sobre o conceito das transmissões colaborativas em eventos ao vivo, através 

do advento da web 2.0 e a relação da produção de narrativas pelos usuários das redes sociais que, 

em nossa hipótese, configuram novos sentidos. Além disso, realizou pesquisa exploratória a partir 

de formulários de enquete on-line com os usuários das redes sociais; mapeamento e Análise do 

Conteúdo de determinadas postagens na timeline
27

 da transmissão do Site G1; Análise 

documental dos perfis do Facebook Globeleza e Site G1; e, por fim, técnica de entrevista em 

profundidade com representantes do portal G1, de forma a compreender o processo de formação 

das novas redes do carnaval e os novos formatos de apropriação midiática criados pelo Site G1.  

Para tanto, dividimos o trabalho em três partes: na primeira, realizamos uma síntese da 

trajetória da transformação histórica dos desfiles das escolas de samba, a partir das pesquisas de 

Hiram Araújo (2000) até a atual fase do carnaval carioca com a transmissão televisiva e online 

dos desfiles das Escolas de Samba, no Sambódromo, contextualizando a relação social do povo 

brasileiro com a festa “carnaval” a partir de Roberto Da Matta (1997). Perpassamos pelos 

aspectos intrínsecos à construção do Sambódromo que possibilitou a internacionalização do 

evento. Buscamos articular o espetáculo televisivo com a atualidade das mídias sociais fazendo 

um paralelo: história do carnaval e contexto das redes sociais no Brasil e mais especificamente no 

Rio de Janeiro. Para tanto, fizemos o uso dos referenciais de Luciana Moherdaui (2007), Manuel 

Castells (1999), José Antônio Ramalho (2010), Alex Primo (2013) e Sodré (2002). Há que se 

                                                           
26

 Quase 1 milhão de turistas no Rio para o carnaval geram R$ 2,2 bilhões. Disponível em <http://g1.globo.com/rio-

de-janeiro/carnaval/2015/noticia/2015/02/quase-1-milhao-de-turistas-geram-us-782-milhoes-ao-rio-no-

carnaval.html> Acessado em 05 ago 2015. 

27 Idem p.14. 
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marcar o contexto do carnaval carioca inserido no cotidiano a partir das referências de Agnes 

Heller (2000). 

Na segunda parte, ingressamos no modelo de carnaval midiatizado marcado pela passagem 

tv/internet realizando uma análise da convergência midiática e a da cultura da conexão no 

cotidiano do carnaval onde foi utilizado os referenciais de Jenkins (2009) e Shirky (2011), 

marcando a passagem TV/Internet com os referenciais de Cannito (2010) e Paternostro (2006). 

Logo em seguida, a proposta foi passar pelo modelo de transmissões colaborativas a partir dos 

usos das redes sociais onde usamos os referenciais de Raquel Recuero (2009), realizando uma 

descrição analítica do nosso objeto de pesquisa o Site G1 Carnaval, e na sequência, com as redes 

sociais e a participação dos usuários, encerrando com o modelo adotado para o Facebook. Ao fim 

da segunda parte ingressamos no arcabouço bibliográfico da pesquisa buscando o estudo das 

Mídias Sociais, de maneira genérica e, posteriormente, de maneira específica inserida no contexto 

do carnaval carioca. Busca-se embasar o trabalho com a metodologia orientada para o 

entendimento das relações entre a história do carnaval, e a articulação das redes sociais 

juntamente com a interação no cotidiano das pessoas.  

Na terceira parte do trabalho de pesquisa, pretendeu-se discutir os resultados obtidos e o 

surgimento de uma nova produção de sentido do carnaval inicialmente com apresentação da 

pesquisa exploratória de campo, com uma análise detalhada das respostas do questionário 

elaborado para os usuários, em seguida do mapeamento e da análise do conteúdo de algumas 

publicações realizadas na timeline
28

 da transmissão televisiva, ao vivo e em tempo real, realizada 

pelo Site G1. Na sequência, pretendeu-se realizar uma análise documental do perfil Globeleza e 

perfil do Site G1 no Facebook. Finalmente pretendeu-se encerrar o capítulo com uma análise 

através da técnica de entrevista em profundidade das respostas da entrevista concedida equipe do 

Site G1. 

Ao final, depois de passar por essas três partes a que dividimos a pesquisa, pretendemos 

encontrar respostas ao nosso problema de pesquisa ao entender como se deu o processo de 

transformação da transmissão televisiva com o advento das redes sociais e, além disso, como o 

Site G1 Carnaval se apropria dessa cobertura interativa realizada pelos usuários anônimos no 

                                                           
28 Idem p.14. 
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ambiente da timeline
29

 da transmissão online. Para isso, vamos iniciar esse estudo com uma volta  

no tempo para entender como surgiram os desfiles das escolas de samba. 

                                                           
29 Idem p.14. 
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1. UMA BREVE HISTÓRIA DO CARNAVAL CARIOCA NO COTIDIANO DO BRASIL 

Antes de iniciar uma discussão sobre uma breve história do carnaval no cotidiano do mundo, 

há que se mencionar que as origens enquanto um movimento popular que nasce no povo – 

enquanto participante social – não possui um epicentro, nem ao menos uma data precisa para o 

seu nascimento. Já que a ideia de local e de tempo relacionada ao surgimento dos festejos se 

coloca de maneira dispersa e descentralizada, deduz-se que em cada localidade e em cada data 

histórica, o movimento carnavalesco se construiu no mundo de maneira peculiar.  

Segundo Araújo (2000), deduz-se que os primeiros indícios do que mais tarde se 

denominaria de carnaval tem seu surgimento relacionado aos cultos agrários, período de 

descoberta da agricultura. No entanto, há dúvidas também quanto à data precisa da descoberta da 

agricultura.  

As origens do carnaval são remotas e obscuras, havendo quem as situe há 10 mil 

anos antes de Cristo, nos festejos rurais, quando homens, mulheres e crianças, 

com rostos mascarados e corpos pintados e adornados, se reuniram no verão 

promovendo danças para afastar os demônios da má colheita ou comemora o 

retorno ao trabalho. No inverno o medo das trevas e do frio os mantinha 

permanentemente nos abrigos. Há quem posicione o surgimento do carnaval 

mais adiante, nas festas homenageando a Deusa Íris e o touro Ápis, entre os 

Egípcios; a Deusa Herta, entre os Teutões, ou ainda nas Bacanais, Saturnais e 

Lupercais, entre os gregos e Romanos (RIOTUR, 1991, p.19). 

Segundo Ferreira (2004), a festa carnavalesca que conhecemos atualmente ocorreu muitos 

séculos depois das comemorações do boi Ápis, da Deusa Ísis, das bacanais, lupercais e tantas 

outras festividades. “Se é assim, se o carnaval não existe desde tempos imemoriais, quando foi 

que ele surgiu, afinal? Muita gente se espanta com isso, mas na verdade quem “inventou” o 

carnaval foi a Igreja Católica, por mais estranho e irônico que isso possa parecer (FERREIRA, 

2004, p.25)”. 

Dessa relação histórica com a Igreja Católica, ainda de acordo com Ferreira (2004), o ano de 

604 teria sido visto como um marco inicial, quando o papa Gregório I deliberou que, em um 

determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar de lado a vida cotidiana para, durante um 

determinado número de dias, se dedicarem exclusivamente as questões espirituais. Esse tempo 

teria duração em torno de quarenta dias, com o propósito de remeter aos quarenta dias de jejum 
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porque passou Jesus no deserto antes de iniciar seu ministério apostólico. Por conta disso, tal 

período passou a ficar conhecido pelo nome de “quadragésima” ou “quaresma”.  

A usança foi-se espalhando, até que no ano de 1901, época do papa Urbano II, 

foi realizada uma reunião dos representantes da Igreja – chamada de Sínodo de 

Benevento – na qual se decidiu, entre muitas outras coisas, que estava na hora de 

se escolher a data oficial para o período da Quaresma. O primeiro dessa 

sequência de dias passa a ser chamado de Quarta-feira de Cinzas, em vista do 

custume, que até hoje, perdura, de se marcar a testa dos fiéis com uma cruz feita 

com as cinzas de uma fogueira, em sinal de penitência. A partir daí, estava 

legalmente decretado que durante os quarenta dias de privações os fiéis 

deveriam esquecer os prazeres da vida material e dedicar-se a elevar seu espírito 

a Deus e a meditar sobre Cristo e sua ressureição, que seria festejada no fim da 

Quaresma, no domingo de Páscoa (FERREIRA, 2004, p. 25 – 26). 

O carnaval seria um momento onde as pessoas poderiam se distanciar dos hábitos do 

cotidiano e revelar de maneira não convencional outros desejos, ridicularizar inimigos, se 

transformar em outros personagens da vida comum, abrir o coração diante de seu amor platônico, 

coisas que só poderiam feitas quando se perde o controle e a censura da vida diária. “Como bem 

definiu a pesquisadora Martine Grimberg, no livro Carnavals et masquerades: “o Carnaval, antes 

de ser uma festa, é uma data”. Isso quer dizer que não existe uma forma peculiar de se brincar o 

Carnaval” (FERREIRA, 2004, p. 29). 

Em diferentes momentos históricos, o carnaval se transformou e teve características 

peculiares de acordo com cada sociedade. Ao estudarmos o carnaval, percebemos que os festejos 

sempre atravessaram, durante um período do ano, a vida cotidiana das sociedades.  

Como uma forma de lazer na vida cotidiana e como forma de expressão artística, o carnaval 

torna-se potencial para atuar na suspensão do cotidiano, processo descrito por Heller (2000) em 

que o indivíduo se afastaria da cotidianidade, conseguindo estabelecer um distanciamento crítico 

e a possibilidade de retornar ao cotidiano apto a transformá-lo. Para a autora, o lazer e a arte 

fariam parte das quatro formas de suspensão do cotidiano (além destas cita-se o trabalho e a 

ciência).  

De acordo com Da Matta (1997), é dessa combinação e recombinação de um conjunto de 

fatores sociais e históricos que ocorre a própria história do carnaval, sobrevivida até o cenário 

contemporâneo, no qual o carnaval passara a ser um produto transformado e manipulado através 

da apropriação midiática em torno dos festejos.  
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O carnaval, no Brasil, surge com a chegada dos primeiros portugueses que por aqui 

desembarcaram e trouxeram não apenas pertences, mas também hábitos. Na época do 

Descobrimento, a Igreja Católica é influência considerável sobre a colônia e, como consequência, 

as festas e os feriados religiosos acabavam sendo rigorosamente obedecidos em toda a Colônia. A 

Quaresma, por exemplo, já era respeitada em Portugal e seguia todos os preceitos impostos pela 

Igreja como, por exemplo, a abstinência de carne vermelha qualquer que seja.  Com isso, deduz 

que com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, passava a se existir algum tipo de 

festividade, como já ocorria em terras portuguesas, nos dias que antecederiam a Quaresma.  

A primeira manifestação carnavalesca no Brasil foi sob a forma do Entrudo, trazida pelos 

primeiros colonizadores portugueses e se tornando o grande festejo e mania nacional. Segundo 

Valença (2003, p. 18): “quando aqui chegou, já no século XVII, vindo de Portugal, importado – 

segundo Melo Morais Filho – dos Açores, teve imediata aceitação por parte do público. Não 

havia música nem dança, mas muita bebida e correrias, perseguições, sujeira e violência”. 

Somente no início do século XIX, a nova sociedade brasileira começaria a buscar uma festa para 

substituir os excessos “entrudísticos”, que depois de determinando período passaram a ser 

considerados grosseiros. 

De acordo a Riotur (1991, p. 29): “entrudo, do latim Introitus, significa início, começo, 

abertura da quaresma A principio, quando se brincava o carnaval no Brasil, não havia música 

nem dança. As pessoas, em geral, saiam às ruas em loucas correrias, sujando-se umas às outras”. 

Já havia proibições ao Entrudo pelas autoridades nos anos de 1604-1608-1685-1691-1734-1783, 

quando já se tentava evitar a “brincadeira”, conforme Araújo (2000).  

Pereira Passos, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, foi um dos defensores do fim do 

Entrudo. Em 1904, no seu governo, chegou a proibir a festa em virtude da violência. Entretanto, 

não teve muito sucesso. O que fez o Entrudo acabar foi uma nova mentalidade que chegou ao Rio 

de Janeiro com o novo século. À medida que a cidade foi se urbanizando, modificações foram 

surgindo tanto na disposição física da cidade quanto no pensamento das pessoas que passavam a 

conviver com novas ideias. A nova Avenida Central (atual Av. Rio Branco) deslocou o corso e os 

desfiles das sociedades e ranchos, despertando nos moradores também novos interesses pela festa 

carnavalesca. Naquele momento surgiria o confete, a serpentina e o lança-perfume: os dois 

primeiros, em lugar do limão de cheiro, e o último substituindo a bisnaga e a seringa. Tudo mais 
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colorido e perfumado trouxe um outro visual para o carnaval, sem o Entrudo. O carnaval no 

início do século começava a despertar um tom de sedução que passaria a envolver os foliões nos 

anos seguintes.  

 “Não era preciso muito motivo para festa. A corte comemorava com passeatas e desfiles os 

acontecimentos mais corriqueiros: nascimentos, batizados, casamentos, chegada de grandes 

vultos” (VALENÇA, 1996, p.11). O motivo pelo qual a sociedade comemorava talvez fosse à 

necessidade de se afastar do tédio da época e manter a corte e a plebe distraídas em favor dos 

interesses do patriarca governante.  

O conjunto de todos esses elementos combinados, com origens diversas, gerou como 

resultado uma festa com características próprias. As influências europeias e africanas foram se 

mesclando e serviram de base para a construção da maior festa popular do Brasil, caracterizada 

por seu espírito criativo e único. 

1.1 O carnaval carioca  

O carnaval carioca, que ia se constituindo como festa a cada entrudo celebrado, teve no ano 

de 1641, a marca simbólica como o ano do primeiro desfile. Segundo Valença (1996, p. 11): 

“muitos estudiosos consideram que o primeiro desfile carnavalesco se deu no Rio de Janeiro, na 

Rua da Direita, hoje Primeiro de Março, no dia 31 de março de 1641, para comemorar a subida 

ao trono português de El-Rei D. João V”. 

No Brasil, nos anos 1700, foi introduzida a Festa do Divino, uma das comemorações 

populares portuguesas do ciclo da ressurreição, instituída pelo Rei D. Diniz e a Rainha D. Isabel, 

em Alenquer, no século XIII. A festa religiosa móvel é celebrada 50 dias após o domingo de 

Páscoa. Eram organizados grupos de músicos, cantores, tocadores de viola contralto com caixa e 

tipo com triângulo ou pandeiro e ainda, na área rural, se acrescenta um cargueiro, que leva o 

burro com as cangalhas cheias com as roupas dos foliões – com a finalidade de pedir donativos 

para a Festa do Divino. Até 1855, nenhuma festa profana religiosa foi mais popular que a festa do 

Divino.  

A partir de 1748, passa a ser usual no Rio de Janeiro a Folia Negra da coroação dos Reis de 

Congo, realizada na confraria do Rosário e de São Benedito. Daí nasceram os Congos e 

Cocumbis. Além de encenações folclóricas dos congos, existiam batuques e outros cultos em 
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torno da Igreja. Em fins do século XVIII, os negros conquistaram mais espaço, extravasando as 

festas de reis e penetrando no entrudo com mais força em outubro, na festa da Nossa Senhora do 

Rosário, e, em novembro na festa de São Benedito, inclusive em sepultamentos como os 

cocumbis. 

Segundo Ferreira (2004, p.104): “em 1808, a instalação da Família Real Portuguesa na 

cidade do Rio de Janeiro faria com que o centro do Império Ultramarino Português (ou o que 

restava daquele na época) se transferisse para a antiga colônia, ou seja, para o Brasil”. Esse fato – 

considerado inédito na história mundial – fez com que pela primeira vez um monarca europeu 

tivesse estabelecido o seu poder em um país da América. Com a transferência da família real, boa 

parte da corte decidiu se estabelecer no Rio de Janeiro, à época capital do país. Com a chegada 

dos cerca de 15 mil novos habitantes, que traziam consigo costumes europeus, a cidade se 

transformaria rapidamente. Dentre as principais transformações, a criação da Biblioteca Nacional, 

abertura de teatros, o surgimento de jornais, que seriam porta vozes das notícias da capital, das 

províncias e de alguns dos principais países do mundo.   

Diante desse cenário, brincadeiras como o entrudo, antecedentes a Quaresma, passariam a 

ser vistas com resalvas e críticas pela elite carioca e pela própria imprensa brasileira da época, em 

um país que pretendia igualar seus hábitos a europeus. É nesse momento que um novo formato 

para a celebração da festa carnavalesca passaria ser discutido na sociedade carioca.   

Lêem-se a cada dia, na imprensa, notícias condenando o Entrudo e acusando-o 

de imoral e promotor da desordem, como no artigo publicado no Diário de 

Pernambuco, de 6 de fevereiro de 1837, relatado pela pesquisadora Rita de 

Cássia B. de Araújo em seu livro Festas: máscaras do tempo, que destacava a 

reprovação, pela civilização e pela religião, da “devassidão” presente na 

brincadeira: Nós que professamos uma Religião que condena todas as 

devassidões, que é pura, fundada na moral [...]; nós que pretendemos apurar 

nossa civilização, e levá-la ao grau das nações cultas, nós devemos porventura 

caprichar de excessos, de loucura, promover a desmoralização e os crimes, nas 

turbulências e devassidões das festas de Baco, Saturno e de Flora? Não por certo 

(FERREIRA, 2004, p. 105-106).  

A partir dos anos 1840, começaram a ser realizados bailes nos dias de carnaval em boa parte 

dos principais centros urbanos do país. Nesse mesmo ano, no Cordão dos foliões Índios, registra-

se o canto e a dança do jongo. O chamado “carnaval chique” começava a substituir o entrudo 

brutal, com o surgimento das fantasias e máscaras. Realizou-se no Rio de Janeiro, no Hotel Itália, 
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o primeiro baile aberto ao público. As músicas tocadas eram as valsas, habaneras, quadrilhas e o 

schottisch (futuro xote). Cinco anos mais tarde, chegava ao Rio a polca que era tocada nos salões. 

Organizou-se naquela época a Sociedade de Polca Brasileira.  

Em 1846, a atriz Clara Delmastro realiza no teatro São Januário o que muitos historiadores 

consideram o primeiro baile fechado de carnaval do Rio de Janeiro, com serviço de ceia, 

máscaras, música e fantasias. Outra festa popular teria lugar na cidade: a “Queimação do Judas”, 

que marcou o dia de aleluia. Dois anos mais tarde, José Nogueira de Azevedo Paredes, sapateiro 

lusitano, sai à rua com um bombo (atual surdo no samba) e cria a figura do “Zé Pereira”. Esta 

data, para alguns historiadores é contraditória: Vieira Fazenda afirma que o Zé Pereira data de 

1852. Outros historiadores afirmam que, através desta manifestação, surgiram os Blocos de Rua, 

já que o povo acompanhava o Zé Pereira por onde ele passasse. 

O carnaval brasileiro sempre teve uma ligação muito forte com a religião. As festas sempre 

se misturaram. É nesta época que surgiram as Grandes Sociedades que marcaram o carnaval. Era 

produzido pela elite, com tendências europeias. Em 1867, nasce a fundação dos 

Democráticos,que produzia festas onde a alta sociedade podia brincar e dançar o carnaval. O 

evento como festa popular perdia seu caráter popular nos festejos da alta sociedade. Nesta época, 

as transformações eram sentidas apenas por uma parte da sociedade. 

O surgimento dos cordões carnavalescos se deu, por volta de 1870, e representou uma forma 

de diversificação das festas de rua. Os cordões têm o seu aparecimento relacionado à festa de 

N.S. do Rosário, ainda no período colonial da história brasileira.  

Os cordões tiveram a fase áurea nos festejos do começo do século XX. Como os encontros 

entre cordões continuavam violentos e até causando mortes, as proibições ocorreram a partir de 

1907. Quatro anos mais tarde os cordões praticamente desapareceram do cenário carioca. Os 

jornais começaram a notificar uma manifestação organizada, de origem negra - os Ranchos 

Carnavalescos e os componentes dos cordões aderiram à nova moda. 

O desaparecimento dos cordões, fez com que outros foliões que não haviam aderido aos 

ranchos carnavalescos se juntassem a conjuntos mais simples, não-dramatizados, sem fantasias 

elaboradas e sem alegorias, que existiam paralelos aos cordões. Eram os blocos carnavalescos de 

rua (sujos) que, com o desaparecimento dos cordões, cresceram em número. Esses blocos se 

organizaram em estruturas mais fechadas, formadas nas comunidades (blocos de samba ou 
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baianas) e outras formas mais livres e populares. Os primeiros foram predominantemente 

influenciados pelas culturas negras, enquanto os últimos não.  

A organização destes movimentos foi à inspiração para o modelo de criação das escolas de 

samba que veremos com mais detalhes no próximo tópico. “O aparecimento da palavra escola é o 

sintoma de uma mutação ideológica: o rancho-escola abandonava as características (mais negras) 

dos cordões em favor de significações mais integradas na sociedade branca” (SODRÉ, 1998, 

p.36).  

Com a reforma arquitetônica da cidade, o centro do Rio de Janeiro deixa de ser o coração 

cultural da cidade e se transforma em um centro comercial, após as derrubadas das casas 

coletivas com substituição das ruas por avenidas e viadutos. No lugar da Galeria Cruzeiro ergueu-

se o Edifício Central. De acordo com Valença (2003, p.35): “a Avenida Central, inaugurada 

pouco antes pelo prefeito Pereira Passos (que redesenhara o Centro da grande Cidade), passara a 

concentrar os folguedos de Momo e os registros da época contabilizam 30 mil foliões em 1907”.  

Com as mudanças no centro da cidade, os pobres foram deslocados para as periferias e os 

ricos se mudam para a zona sul. O centro da cidade, onde o carnaval se desenvolvia, se 

transformara em um local sem identidade cultural e a festa carnavalesca começava a regredir por 

falta de suporte financeiro, já que os comerciantes se deslocaram para a zona sul.  

1.2.1 O desfile das Escolas de Samba  

Em fins dos anos 1920, os participantes dos blocos sentiram a necessidade de acabar com as 

brigas que sempre ocorriam quando saíam às ruas. Como forma de fazer uma festa diferente 

surgiu à ideia de imitar os ranchos carnavalescos.  

Foi então que um grupo de sambista do Estácio, composto por Ismael Silva, Nilton Bastos, 

Baiaco (Oswaldo Barcelos), Mano Edgar, Mano Rubem (Rubem Barcelos, irmão de Bide), 

Osvaldo “Papoula”, Aurélio, Francelino, Juvenal Lopes (o Nanal) entre outros, pensaram em 

imitar a organização dos ranchos para fazer o seu próprio carnaval.  

Existe uma discordância entre alguns autores com relação ao termo Escola de Samba. Para 

alguns, existia bem antes de 1928, ano que o nome passou a ser popularmente conhecido.  

Jota Efegê também defende a tese de que o termo escola de samba existia bem 

antes de 1928. Ao nascer, a 12 de agosto de 1928, a Deixa Falar se posicionou 

como um bloco carnavalesco, à semelhança de inúmeros outros existentes na 
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Saúde, Mangueira, Salgueiro, Santo Cristo, Osvaldo Cruz, Bento Ribeiro, favela, 

etc. Entretanto, eles estavam à procura de algo diferente. Encontraram o nome, o 

ritmo, mas na hora de transformar-se realmente em escola, virou rancho 

carnavalesco. Marília Barbosa e Lígia Santos, no livro Paulo da Portela, são 

radicais: “A famosa Deixa Falar nunca foi escola de samba. Participou, em 

1929, do concurso de sambas, promovido por Espinguela e, segundoJuvenal 

Lopes, foi desclassificada, porque apareceu de gravata e de flauta...(ARAUJO, 

2000, p. 90). 

É preciso também perceber que a Deixa Falar vivia praticamente no centro da cidade, onde 

predominavam os negros iorubás emigrados da Bahia, sofrendo, portanto, forte influência dos 

ranchos carnavalescos, que estavam no auge de seu desenvolvimento, badalados e cortejados. 

Os cordões, ranchos (principalmente) e blocos são responsáveis por terem influências diretas 

no surgimento das escolas de samba. No caso da Mangueira: os cordões, em 1910, Guerreiros da 

Montanha e Triunfos da Mangueira foram os responsáveis pela criação da escola,e mais próximo 

dos anos 20, os blocos Tia Fé (depois “do Seu Júlio”), o de Mestre Candinho também são 

exemplos da transformação em escola entre muitos outros no Rio de Janeiro.  

A forma de classificação do carnaval carioca em carnaval popular perduraria até os anos 

1930, quando o prefeito Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, oficializaria a festa. A partir daí, os 

concursos promovidos pelos jornais, os textos jornalísticos publicados na imprensa e as obras dos 

primeiros folcloristas acabariam por separar as brincadeiras populares em categorias estanques, 

cada qual com uma história e um formato próprio, tais como blocos, ranchos, cordões, Zé 

Pereiras, corsos e sociedades. O carnaval carioca, em especial o carnval das escolas de samba, 

começava a partir daquele momento a tecer um início de relacionamento com a mídia, que 

perduraria até os dias de hoje, e o jornalismo começou olhar para o evento não só como uma 

manifestação popular, mas como evento de proporção nacional. 

No ano de 1932, a mídia deixaria de apenas cobrir o evento, para ser responsável direto pela 

sua realização. O jornal Mundo Sportivo decidiu patrocinar o primeiro campeonato extra-oficial 

entre as Escolas de Samba. A vencedora deste concurso foi a Estação Primeira de Mangueira, 

apesar das reclamações dos sambistas das outras escolas.  No ano seguinte, foi a vez de O Globo 

financiar os desfiles das agremiações. Novamente a campeã do concurso foi a Estação Primeira 

de Mangueira, seguida pela Unidos do Salgueiro e pela Unidos da Tijuca. “Os primeiros desfiles 

das escolas de samba, de 1932 a 1937, foram patrocinados pelos jornais O Mundo Sportivo, O 
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Globo, A Nação e A Pátria. Em 1946, o patrocínio da Tribuna Popular aconteceu dia 15 de 

dezembro, no Campo de São Cristóvão” (ARAUJO, 2000, p. 81). 

De acordo com Cavalcanti (1994), as escolas logo se associaram fundando, em 1934, a 

União Geral das Escolas de Samba. A liderança dos jornais na consolidação dos desfiles 

carnavalescos no Rio foi passado ao Estado à partir de 1935. Para Araújo (2000), aquele ano 

estabeleceu um marco inicial para os concursos oficiais das escolas de samba, que começam a ter 

vida legal a partir daí. Com o reconhecimento as escolas de samba ingressam no calendário 

oficial do carnaval carioca, ganham a sigla G.R.E.S. (Grêmio Recreativo Escola de Samba) e o 

direito de recebimento de uma verba de ajuda para a confecção dos seus carnavais, chamada 

subvenção, que seria provida pelo Estado a partir de então até os dias de hoje. 

1.2.2 As primeiras relações com a mídia: do Rádio a TV 

A relação dos jornais na consolidação dos desfiles das escolas de samba iniciava, na década 

de 1930, um relacionamento que perduraria até os dias de hoje. À mídia, caberia o papel de 

difusão simbólica da festa, com cobertura intensa nos jornais – ainda de circulação regionalizada 

– e na então recém criada Rádio Nacional, que passara a transmitir nacionalmente – primeiro de 

forma gravada, posteriormente ao vivo – a festa do Rio de Janeiro iniciando também a relação do 

Rádio, enquanto veículo de comunicação, com os desfiles das escolas de samba. O Rádio iniciou 

um formato que no futuro seria o mais próximo do que vemos hoje no modelo adotado pela 

televisão.  

O Governo Estadual passa a pressionar o Governo Federal, para que os incentivos, 

principalmente fiscais, fossem remetidos ao Rio de Janeiro para evitar o fim do carnaval. Em 

1932, o Touring Club e a comissão de turismo da Prefeitura passam a promover a empresa do 

carnaval. Getúlio Vargas chegava ao poder Federal, no mesmo ano, e propôs ao prefeito Pedro 

Ernesto de ser criada uma programação para evento durante o ano inteiro, captando verbas 

durante todos os meses do ano para realizar a festa.  

Em um artigo intitulado “O carnaval e o turismo” (O Jornal, de 10 de fevereiro 

de 1929), o jornalista Nóbrega da Cunha (conhecido por sua relação com a 

cultura popular e o samba) ressaltava a iniciativa do prefeito que fizera com que 

o Carnaval passasse a ser considerado como festa oficial da cidade, atraindo, 

com isso, turistas vindos da América do Norte, da Europa, da Argentina, do 

Uruguai e do Chile. Esses turistas, afirmava o texto, estavam aqui não por causa 
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dos bailes de máscaras, do corso ou da decoração da cidade, elementos comuns 

nas festas carnavalescas do exterior, mas sim para ver o “carnaval tipicamente 

brasileiro”. A oficialização empreendida pela Prefeitura, “tendo em vista o 

desenvolvimento do turismo”, exigia, destaca o texto, “preparativos internos que 

estimulem a expansão dos motivos típicos do povo como elementos primordiais 

da festa tradicional da cidade”. Para o autor, o grande responsável pelo sucesso 

dos festejos seriam os cânticos e as danças do povo, manifestações que “não têm 

similares em nenhum outro país do mundo” (FERREIRA, 2004, p.318). 

O carnaval começava a ganhar traços de uma empresa inserida no contexto capitalista. A 

festa em si ganhou uma nova conotação, pois se no início começou como “festa espontânea” em 

um movimento que partia do povo, agora passava a exigir patrocínio e mecenato. 

Com Getúlio Vargas no poder, o governo federal passou a incentivar o carnaval do Rio de 

Janeiro com incentivos principalmente fiscais que começavam a ser remetidos a cidade do Rio de 

Janeiro. Pela primeira vez na história, a movimentação carnavalesca passava a ter incentivos das 

autoridades que regiam o país.  

Ainda nos anos 1930, para Ferreira (2004, p.334), “o rádio se torna uma verdadeira mania 

nacional e o maior difusor das músicas carnavalescas que começam a atingir um grande público 

ávido de novidades”. Em 1936, surge a Rádio Nacional, PRK-30, no Rio de Janeiro, elevando o 

veículo de comunicação “Rádio” a um papel de importância na divulgação pré-carnavalesca 

através das marchinhas de carnaval e dos programas carnavalescos de auditório. Dois anos mais 

tarde, surgia a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que décadas depois seria a rádio AM mais popular 

do país, renovando o fôlego do rádio que havia sido abalado com o surgimento da televisão.  

Ao contribuir para o reconhecimento institucional das escolas de samba e para a difusão do 

carnaval, a mídia participa na construção de um dos movimentos culturais mais marcantes no 

imaginário social brasileiro. Imaginário, definido por Moraes (2009, p.29), como o “conjunto de 

relações imagéticas que atuam como memória afetiva de uma cultura, um substrato ideológico 

mantido pela sociedade”. Assim, “o imaginário social se traduz por ideologias, símbolos, 

alegorias, rituais e mitos que plasmam visões de mundo e modelam estilos de vida” (Moraes, 

2009, p. 30). 

A imagem do Rio de Janeiro e do Brasil, se deve, pelo menos em parte, pela propagação dos 

meios de comunicação de massa da primeira metade do século XX do carnaval como 

manifestação cultural de relevo nacional. À sociedade que se limitava a brincar o carnaval, 
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passou a consumi-lo como produto de massa, midiatizado e padronizado. As organizações 

carnavalescas, se formalizam. O Brasil, se tornava “o país do carnaval”. 

Diante do Estado Novo, de Getúlio Vargas, começava a esboçar uma estratégia de cativação 

populista da população, e a música brasileira dominante no período, como as marchinhas de 

carnaval, foram estimuladas no ufanismo do governo de Getúlio Vargas entre o final dos anos 

1930 e começo dos anos 1940. 

Paralelo ao fenômeno do rádio que aparecia proporcionando força ao movimento 

carnavalesco no Rio de Janeiro, o movimento das Escolas de Samba começava a se espalhar 

pelos bairros da cidade e em Osvaldo Cruz, subúrbio da Central do Brasil, primeira estação 

depois de Madureira.  

Nesta época, as escolas de samba começavam a se distanciar dos blocos carnavalescos 

esboçando o enredo, o samba de enredo, as alegorias, ou seja, um conjunto de características que 

seriam próprias das escolas de samba. Alguns detalhes passavam a ser incorporados, entre eles, a 

comissão de frente, o mestre-sala e a porta-bandeira.  

No período entre 1940-1950, as escolas de samba completaram seu ciclo de formação e 

constituíram “sua base quadrilátera” básica composta pelo enredo, samba enredo, alegorias e 

fantasias. Esses arcabouços deram identidade própria às escolas de samba. Já era possível com 

esta estrutura – de acordo com Ferreira (2004, p.310) “diferenciá-las dos Corsos, Grandes 

Sociedades, Ranchos, Blocos e Cordões, que formaram uma espécie de escala “decrescente” da 

folia, começando pela mais elegante e terminando na mais popular” – todos esses movimentos 

precursores das escolas de samba. Tal estrutura equilibrou-se sobre um aspecto ritualista 

composto pelo ritmo e pela dança, que guardou com mais força os signos e símbolos das raízes.  

Nestas décadas, as escolas de samba, ainda “prematuras”, refletiam, de forma intensa, os 

valores das comunidades. Sendo possível distinguir as escolas de samba entre si. Tiques, 

cacoetes, hábitos tornam reconhecíveis os sambistas da Portela, Mangueira, Império Serrano, etc.  

Segundo Cavalcanti (1994, p. 26): “na década de 1950, configurou-se com nitidez o 

conjunto de processos definidor do rumo das escolas de samba nas últimas décadas. A ampliação 

de suas bases sociais progrediu com a participação crescente das camadas médias, incluindo a 

presença de cenógrafos e artistas plásticos na produção do desfile”.  
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Os anos 1960 e 1970 vão se caracterizar por mudanças gerais nas escolas de samba, 

ocasionadas pela penetração da classe média no samba. Para Araújo (2000), tal fenômeno se 

denominava de o período do “embranquecimento do samba”. 

Os anos 1960 marcam a chegada do carnaval e das escolas de samba à TV. A primeira 

emissora a assumir a transmissão, em flashes, dos desfiles cariocas foi a TV Continental, no ano 

de 1960. Tal novidade tem impacto direto no modo de produção carnavalesco. Em uma festa que 

torna-se cada vez mais visual, as fantasias, ainda simples, confeccionadas por artesãos da 

comunidade, passam a demandar cada vez mais tempo e recursos. A sua produção é assumida por 

profissionais especializados, como os aprendizes do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e da 

Escola Nacional de Belas Artes (atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) (CABRAL, 1974). 

Mudam as fantasias, e muda a estrutura física dos desfiles. O cordão que separava 

espectadores dos passistas nos desfiles, que então ocorriam na Avenida Presidente Vargas, dá 

lugar a arquibancadas, agora com ingressos pagos. Para Cavalcanti (1994): “a construção de 

arquibancadas na Avenida Rio Branco, em 1962, com a venda de ingressos ao público iniciou o 

irreversível processo de comercialização do desfile, e a procura, muitas vezes dramática, por 

parte das escolas de um lugar adequado para o seu carnaval” (CAVALCANTI, 1994, p.26). 

Começava-se a discutir a necessidade de um espaço próprio e definitivo para os desfiles. O 

carnaval entra em uma etapa industrial e mercadológica, podendo ser compreendido a partir da 

lógica espetacular. “O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e 

seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o seu 

olhar e toda a consciência” (DEBORD, 2003, p. 9). 

A imagem da cidade do Rio de Janeiro passa a ser diretamente vinculada à festa, gerando 

sistemas simbólicos: máximas como “Rio é carnaval”, “Cidade do samba”tornam-se slogans da 

cidade. 

Tal fenômeno acentuou-se em meados da década de 1970, aproximadamente 1975, com a 

chegada da televisão em cores ao Brasil. A partir daí, para Hiram Araújo (2000), uma “revolução 

estética” na transmissão dos desfiles das Escolas de Samba passa a se tornar uma realidade 

através de fantasias mais elaboradas, a adoção de uma paleta mais ampla de cores (rompendo 

com a tradição de utilizar apenas as cores da escola), e alegorias maiores. O espetáculo passa a 
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ser feito não apenas para quem vai ao Sambódromo, mas para quem acompanha a festa de casa, 

pela TV. “Se a década de 1970 consagrou a “revolução estética”, com o chamado “visual”, a 

década de 1980 havia de sancionar a “revolução econômica” na vida administrativa das escolas 

de samba” (ARAÚJO, 2000, p. 97). 

Foi durante os preparativos do carnaval de 1974 que se iniciou uma discussão sobre a 

conveniência de as escolas de samba terem uma passarela fixa para o desfile que acontecia todos 

os anos no período em que se comemorava o carnaval. O início das obras no metrô do Rio de 

Janeiro afastou os sambistas da Presidente Vargas e durante alguns meses a indecisão prevaleceu 

na hora de escolher o melhor local para se realizar os desfiles. O coronel Uzeda, presidente da 

Riotur, transferiu o desfile para a Avenida Presidente Antônio Carlos. A decisão foi de encontro 

aos interesses dos mais tradicionais, já que exigiam que o carnaval fosse realizado no centro da 

cidade, e adiava a questão fundamental de proporcionar às escolas segurança para o seu 

desenvolvimento.  

Com o surgimento dos elepês, as escolas transformaram seus sambas enredo em um 

importante elemento diferencial, pois quem tinha um bom samba, conhecido, cantado e que 

agradasse o público, já chegava com força no desfile, pois o público conheceria antecipadamente 

o samba.  

As Escolas de Samba começaram a investir nas suas quadras com o objetivo de realizar 

ensaios técnicos antecedentes ao carnaval e fazer com que o público conhecesse o samba 

previamente. Nas quadras também seria possível alinhar os aspectos técnicos que iriam ser 

demonstrados na avenida. As quadras se tornariam elementos de capitalização sendo um dos 

fatores contribuintes para a evolução mercadológica do carnaval. 

Em 1975, junto com o milagre brasileiro acabava também o Estado da Guanabara. Com a 

fusão o carnaval daquele ano, primeiro sob a presidência de Ernesto Geisel, seria o último da 

chamada Cidade-Estado. As atenções do carnaval, se voltavam para o desfile das escolas de 

samba. Segundo o Jornal do Brasil, de 28 de janeiro de daquele ano, o orçamento das 12 escolas 

a se apresentar somava “a surpreendente” quantia de dez milhões de cruzeiros. Só a Mocidade 

Independente de Padre Miguel teve seu desfile avaliado em 600 mil cruzeiros. A média das 

grandes escolas para aquele período ficava em torno dos 400 mil. 
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No ano seguinte, ocorreu uma nova mudança no local do desfile. As escolas, que começaram 

na Praça Onze e passaram a desfilar nas Avenidas Rio Branco, Presidente Vargas e Presidente 

Antônio Carlos, estavam de volta às origens, à Praça Onze. 

A promessa de luxo e riqueza atraiu 250 mil turistas, de dentro e de fora do Brasil. A Riotur 

investiu, naquele carnaval, 50 milhões de cruzeiros. Dos mais de 90 mil lugares disponíveis na 

arquibancada do desfile, pela primeira vez, uma parte foi franqueada ao público: 14.582 ingressos 

de cortesia foram distribuídos nas extremidades da pista de um quilômetro.  

A atividade turística passou a se intensificar principalmente no período da festa carnavalesca 

no Rio de Janeiro e estratégias organizadas passaram a ser implantadas. No ano de 1977, por 

exemplo, 70% dos turistas que chegaram ao Rio de Janeiro para curtir o carnaval vinham de São 

Paulo. No ano seguinte, os cariocas conheceram o local que seria aberta a passarela do samba, a 

Rua Marquês de Sapucaí.   

No final de 1978, o candidato de Geisel, general João Batista Figueiredo, foi eleito 

presidente de República, para cumprir um mandato de seis anos, a partir de 15 de março de 1979. 

Os investimentos das escolas na festa continuavam a crescer e a campeã do ano pela primeira vez 

na história a Mocidade Independente de Padre Miguel investiu 4 milhões de cruzeiros naquele 

carnaval. Em 1979, teve o seu momento de luto com a morte do mestre e compositor da Portela 

Candeia ocorrida no final de 1978.   

No carnaval de 1981, o presidente da RIOTUR, João Roberto Kelly, prometeu descentralizar 

a grande festa, promovendo 567 eventos populares em vários pontos da cidade. A ideia de 

construir um lugar único para se realizar o desfile das escolas de samba também continuava na 

pauta, mas um acordo judicial para desapropriar as casas que ficavam em torno da Marquês de 

Sapucaí não acontecia. 

No ano de 1982, pela primeira vez após 1964, os governadores de todos os Estados 

brasileiros seriam eleitos pelo voto direto. Nas ruas, apareciam campanhas políticas, que 

interferiram no carnaval daquele ano. A economia, naquela época, batia uma inflação de 212%, a 

dívida externa chegava a 95 bilhões de dólares e, paradoxalmente, politicamente o país esperava 

por dias melhores no ano de 1983.  

Em novembro de 1983, foi feita a primeira manifestação pública a favor das eleições diretas. 

Dez mil pessoas se reuniram na Praça Charles Muller em São Paulo. Em janeiro de 1984, em 
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Curitiba, o PMDB lança-se oficialmente em campanha, mobilizando 30 mil pessoas a exigir o 

fim do regime de exceção. 

No Rio de Janeiro, o então governador Leonel Brizola, começava a pensar, de forma mais 

concreta, na hipótese de se construir um local físico e fixo para receber os desfiles da Escolas de 

Samba e encomendou a Oscar Niemeyer um projeto de um local definitivo para o evento. A 

intenção do novo governo era fazer o primeiro carnaval na nova Passarela do Samba, planejada 

na Rua Marquês de Sapucaí e popularmente conhecida pela designação de Sambódromo. Naquele 

momento, quando o governador Leonel Brizola chamou seu governo a tarefa de construir a 

Passarela do Samba em 120 dias, muita gente duvidou que seria possível. Com a capacidade para 

abrigar 88.500 espectadores, a Passarela tem 55 mil metros quadrados de área construída e está 

situada em um terreno de 85 mil metros quadrados. A extensão da Avenida é de 1.700 metros. 

Com a construção do Sambódromo uma nova relação do carnaval carioca com a mídia se 

constituía, relação essa que abordaremos melhor no próximo item. 

1.2.3 A construção do sambódromo e a apropriação midiática televisiva 

A construção do Sambódromo foi uma necessidade entendida pelos governantes da ocasião, 

visto que o carnaval carioca passou a ser considerado um grande evento internacional onde a 

cidade do Rio de Janeiro, passaria a receber turistas do mundo todo. 

O Sambódromo trouxe, de imediato, uma série de conseqüências: 1 – Divisão do 

desfile em dois dias: A divisão equilibrada do espetáculo em dois dias, através 

de um planejamento dirigido (escolas de samba mais populares divididas ao 

longo das duas etapas), condicionou o aumento da receita através da garantia da 

presença do público. 2 – Distribuição de renda: O término do dispendioso 

monta-e-desmonta das arquibancadas tubulares possibilitou a canalização da 

renda para os produtores dos desfiles. 3 – Aperfeiçoamento do espetáculo: A 

construção da Passarela do Samba, com a grandiosidade dos estádios, colaborou 

com o engrandecimento do espetáculo. A nova situação levou os sambistas a se 

organizarem de forma administrativamente profissional, com a fundação da Liga 

Independente das Escolas de Samba (ARAUJO, 2000, p. 97 e 98). 

O segmento de vanguarda das escolas de samba ampliou a faixa que era somente folclórica e 

enfatizou o aspecto da “relação mercado/ estética”. Em atendimento às necessidades do mercado, 

os desfiles passaram a se adaptar a essas novas propostas. 

Após o carnaval de 1984, com a inauguração da Passarela do Samba, as 10 escolas de 

samba que formavam o grupo principal do desfile resolveram se desligar da Associação das 
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Escolas de Samba, para fundar uma nova entidade capaz de negociar os interesses das escolas de 

samba que despertavam interesse mercadológico. 

A AESCRJ possuía 44 escolas de samba filiadas, que pelos estatutos tinham pesos idênticos 

de votos, e mesmo fora do mercado entravam nas negociações, participando dos retornos 

financeiros. A situação vinha sendo debatida nas reuniões de plenário, mas as escolas de samba 

do Grupo I não conseguiam reunir votos suficientes para fazer a negociação com o mercado de 

maneira independente. O impasse ocasionou, no dia 23 de julho de 1984, a fundação da Liga 

Independente das Escolas de Samba (LIESA).  

A LIESA é regida por um Estatuto Social que prevê sócios fundadores, efetivos, 

beneméritos, recompensas e honorários. Dos sócios fundadores constam 33 pessoas físicas e 

pessoas jurídicas são de 10 escolas de samba: Acadêmicos do Salgueiro; Beija-Flor; Caprichosos 

de Pilares; Estação Primeira de Mangueira; Imperatriz Leopoldinense; Império Serrano; 

Mocidade Independente de Padre Miguel; Portela; União da Ilha; Unidos de Vila Isabel. Integram 

a LIESA: A Assembleia Geral; O Conselho Deliberativo; A Diretoria e O Conselho Fiscal.  

A transformação do carnaval carioca a uma tipologia de show (espetáculo) pode ser 

entendida atualmente pelas transformações históricas do carnaval no decorrer do tempo, passando 

por várias influências sócio-políticos econômicas e, principalmente econômicas, através da 

comercialização do show com a transmissão televisiva ganhando contornos mundiais, onde o 

carnaval carioca passou a ser internacionalmente conhecido pelos desfiles das escolas de samba.  

No período, pós-construção do sambódromo, a mídia (principalmente televisiva), com 

objetivo de aumentar a visibilidade de uma transmissão, passou a tratar o evento – desfiles das 

escolas de samba – como um show business explorando o viés comercial das transmissões. 

A maneira como a mídia passou a explorar comercialmente a transmissão, ao vivo, do 

evento ao elevá-lo a espetáculo, iniciou um processo de apropriação da cobertura pela TV. A 

busca pela maior audiência passou a pautar o que deveria ou não fazer parte da transmissão dos 

desfiles das escolas de samba.  

Criar deixas simbólicas que incluíssem não apenas um restrito grupo de brasileiros nas 

grandes capitais e/ou no eixo Rio - São Paulo se tornou uma tarefa, suspeita-se, mais urgente e 

difícil para a TV Globo, que assume a transmissão dos desfiles, após a falência da Rede 

Manchete. A estratégia de criação de laços de afetividade entre o público e a programação da TV 
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– conforme descrito por Hamburger (2005) em relação às telenovelas, outro produto hegemônico 

da televisão brasileira – possibilitaria a fidelização do público que enxergaria nos desfiles uma 

espécie de catarse, privando-o da leitura crítica da realidade, princípio da Indústria Cultural. 

“Catarse sugere envolvimento emocional e contiguidade em lugar do distanciamento 

teoricamente necessário à apreciação crítica” (HAMBURGER, 2005, p. 51). 

Neste sentido, uma das ferramentas adotadas pela emissora para a criação desse 

envolvimento foi a inclusão do próprio espectador na transmissão. No rastro de programas como 

Você Decide30, espectadores de todo o país poderiam, através do telefone, dar notas e opinar sobre 

o desempenho das escolas de samba. A década foi marcada pela ampliação da quantidade de 

telefones fixos no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 1992, 6,8 milhões de lares brasileiros dispunham de linhas de telefone, esse total pulou para 

16,5 milhões em 1999.31     

As festas tradicionais como os Desfiles das Escolas de Samba ao se transformarem em 

espetáculo midiatizado, produzindo inovações em sua estrutura passam a se afastar de certa 

forma de seu laço peculiar submetendo-se ao dilema de agradar aos novos espectadores aos mais 

tradicionais buscando um novo público alvo para “vender” o carnaval. Segundo Cavalcanti 

(1994, p.17), “a comercialização da cultura popular, por sua vez, é um fato antigo. Ao longo de 

toda a Idade Moderna europeia, festas mais espontâneas e participativas cederam gradualmente 

lugar a formas mais organizadas e comercializadas para espectadores”.  

A festa das Escolas de Samba, no carnaval do Rio de Janeiro, demonstra a diferença cultural 

de classes em sua essência por toda a mistura de influências a que foi submetida em seu processo 

histórico de formação, conforme indica Cavalcanti (1994).  

Como elementos simbólicos próprios do carnaval carioca, o Rei Momo, simboliza Dioniso, 

Rei da inversão, do desregramento, da antiestrutura caracterizado pelo caráter extravagante do 

carnaval traçando um contraponto com a vida regrada advinda da sociedade que é regida pelo 
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 Você Decide foi um programa de televisão brasileiro interativo que foi exibido pela Rede Globo entre 1992 e 

2000. Em cada episódio eram encenados casos especiais, com um final diferente a ser escolhido pelos 

telespectadores através de votações via telefone. Disponível em <http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-

globo/v/voce-decide-estreia/4082716/> Acessado em 30 set. 2015 

31
 Domicílios particulares permanentes por posse de telefone fixo. Disponível em 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=1&op=1&vcodigo=PD245&t=domicilios-particulares-

permanentes-posse-telefone-fixo> Acessado em 22 jul 2015 
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trabalho. “Todas as pessoas são iguais ou podem ser iguais perante as leis que regem o carnaval”. 

No carnaval brasileiro substituímos o uniforme cotidiano do dia-a-dia pelas fantasias. Não 

seguimos o carnaval europeu a risca que utiliza apenas a máscara sob sua forma de expressão. A 

característica peculiar brasileira é mais abrangente e não se resume apenas a uma cobertura facial. 

Neste mundo recriado que é o carnaval, a realidade é substituída pela criatividade. Pessoas 

anônimas se transformam em protagonistas de estórias que recriam a realidade naquele devido 

momento da história.  

Os primeiros indícios daquilo que mais tarde ganharia o nome genérico de “patrocínios” do 

carnaval surgiram, em 1947 - 1948 quando uma comitiva paulista formada por 20 – 30 pessoas 

visitaram a quadra da Império Serrano, ainda no alto do morro, na rua Balaiada e fizeram o 

lançamento do Guaraná Caçula da Antártica. Os jornais da época publicaram matérias a respeito 

do acontecimento, que canalizaram rendimentos financeiros para a Escola da Serrinha. Foi a 

primeira vez que a grande sociedade se aproximou das escolas de samba e se iniciou uma 

comercialização incipiente.  

A pioneira, no entanto, no patrocínio dos enredos foi a ex-presidente da Unidos do Cabuçu, 

Teresinha Monte quando obteve da Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim ajuda para a realização 

da história de vida de Roberto Carlos, cantor que nasceu naquela cidade do Espírito Santo. Esse 

carnaval foi realizado, em 1987, e o patrocínio cobriu as despesas das fantasias e da queima de 

fogos.  

Desde o ano de 1996, os enredos vêm tomando formatos de projetos culturais elaborados por 

especialistas, que buscam enquadramentos nas leis de incentivo cultural, para que instituições 

possam financiar os desfiles. 

Os novos captadores de recursos perceberam que há um mercado em ascensão na economia 

do carnaval na área do show business, proporcionando retorno, de marketing e mídia aos 

investidores.  
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Segundo alguns diretores das escolas de samba, os enredos orientados nesse sentido são a 

única saída para a cobertura financeira de carnavais cada vez mais caros e autossustentáveis
 32

. 

Muitos dos sambistas de raiz condenam tal prática argumentando que o patrocínio fere a 

autenticidade e liberdade de escolha dos enredos.  

Um desfile competitivo pode custar em torno de 4 milhões de reais. A LIESA, até o 

momento, só consegue distribuir de 1 milhão e quinhentos mil a 2 milhões de reais, para cada 

uma de suas filiadas (venda de ingressos, contrato com televisão etc).  

Por outro lado, a cobertura televisiva do evento trata o desfile das escolas de samba pelo viés 

mercadológico. Se por um lado as escolas buscam patrocínios para se tornarem competitivas, a 

cobertura televisiva gera renda ao comercializar os direitos de imagem dos desfiles para outros 

países com objetivo de maximizar o seu. 

Alguns especialistas apontam que o lado negativo da comercialização em massa do carnaval 

carioca surge com alguns estereótipos que se criam no exterior através da exploração midiática 

dos desfiles das escolas de samba. Nas filmagens dos desfiles, muitas vezes, ocorrem cenas de 

passistas mulheres seminuas ou de passistas homens com chapéu de malandro e samba no pé que 

podem criar uma falsa cognição de que, no Rio de Janeiro, as mulheres ganham suas vidas com 

seu corpo e de os homens ganham suas vidas com a dança e malandragem. Porém os estereótipos 

criados, nem sempre, são negativos. O povo carioca, por muitas, vezes é interpretado nos desfiles 

em sua essência como um povo alegre, espontâneo, solidário e receptivo. Na realidade, a vida 

cotidiana da cidade não se representa em sua totalidade nessa “realidade” recriada e representada 

pelos desfiles.  

Talvez para fazer frente ao crescimento da internet em sua nova etapa, os grandes grupos de 

comunicação, que já mantinham sua presença na Web desde fins dos anos 1990, ampliam sua 

interface online na década seguinte. De acordo com Moherdaui (2007), o jornalismo online 

começou a se consolidar em 2001, no Brasil. Em pouco tempo ele se tornou um grande 

concorrente para os veículos tradicionais, especialmente após o advento das redes sociais. “Em 
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 Samba-enredo patrocinado ajuda escolas a não ter financiamento ilegal Disponível em 

http://super.abril.com.br/cultura/samba-enredo-patrocinado-ajuda-escolas-a-nao-ter-financiamento-ilegal Acessado 

em 10 jan 2016  

 



47 

 

15 de julho de 2001, as Organizações Globo decidiram investir pesado em jornalismo on-line e 

anunciaram o portal GloboNews.com (http://www.globonews.com), abrigando conteúdo de 

jornais, revistas, emissora de rádio e tevê do grupo” (MOHERDAUI, 2007, p.29). 

Segundo Ferrari (2010),  

“A partir de 2001, o conteúdo jornalístico nos portais foi gradualmente reduzido 

até o ponto de ser fornecido por um grupo restrito de fontes – as mesmas 

agências de notícias, a mesma empresa de previsão do tempo, a mesma coletiva 

para o lançamento de um filme, o mesmo programa de TV que se ramifica em 

subprodutos, dando origem a sites de fofoca, decoração, culinária, etc. Com isso, 

os leitores recebem e absorvem a mesma fonte de informação. O que muda é o 

“empacotamento” da notícia, embora até mesmo os projetos gráficos sejam 

parecidos uns com os outros” (FERRARI, 2010, p.18).  

Depois do GloboNews.com, em 18 de setembro de 2006, as Organizações Globo anunciam o 

portal G1.com, que reúne todo o conteúdo do grupo e aposta na convergência das mídias TV, 

jornal, rádio e Web, com uma equipe de cem jornalistas espalhados em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília.  

A convergência, estimulada durante todo o ano na programação, tem um de seus pontos altos 

no modelo adotado para a transmissão dos desfiles. O carnaval transmitido pela TV Globo, 

também é veiculado na íntegra, ao vivo, pelo Site G1 Carnaval, da Globo.com. Nessa transmissão 

online, o usuário é capaz de interagir através das redes sociais: Facebook, Twitter, Whatsapp e 

Google+, tecendo comentários, enviando fotos diretamente do seu smartphone, ou através de 

tablet ou um computador com acesso a internet. 

A fanpage do Site G1, no Facebook, também utiliza critérios de noticiabilidade e 

newsmaking, selecionando algumas matérias capazes de impulsionar a audiência da transmissão e 

buscar uma maior interatividade com o usuário seguidor. Nem sempre a manchete da rede social 

é a mesma da matéria do site deduzindo-se que trata-se de uma estratégia da empresa em busca 

do clique de redirecionamento.  

Diante desse novo cenário, nasce o que se denomina nessa pesquisa de “Carnaval 2.0”, 

conforme já falamos previamente na Introdução, e que exploraremos de forma detalhada no 

próximo capítulo, mas que de certa forma podemos dizer que se configura como aquele segundo 

momento da transmissão do carnaval televisivo da TV Globo, que passou a ser transmitido de 

forma idêntica ao que já se transmitia em TVs convencionais, também, no universo online, pelo 
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Site do G1 Carnaval, propagado e disseminado na ambiência das redes sociais da Web 2.0 de 

forma colaborativa e participativa pelos usuários. Nessa nova relação que se constitui entre 

empresa responsável pela transmissão e usuários passou a existir uma nova produção de sentido 

em torno da festa carnavalesca, agora menos estanque, e com maior participação dos 

espectadores. É o carnaval da TV Globo que ingressa ao ambiente online buscando uma nova 

forma de interação com as transmissões colaborativas.  
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2. DAS TRANSMISSÕES TELEVISIVAS À PRODUÇÃO MIDIÁTICA ONLINE  

O carnaval midiatizado, que marca o início da apropriação do carnaval pela mídia, teve seu 

nascimento muito provavelmente consolidado com a chegada da cobertura televisiva em meados 

dos anos 1960. Nesse período, o carnaval entrava na sua fase comercial, com produção industrial 

e mercadológica - fenômeno marcante na indústria cultural, e como consequência desse momento 

ocorreu o início da cobrança de ingressos nos desfiles das escolas de samba no ano de 1962, 

conforme já situamos. 

A festa das escolas passou a ser “empacotada” como mercadoria com objetivo de ser 

comercializada para promover a cidade do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo capitalizar o 

negócio “empresa carnaval”. “O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo 

apresenta é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido. O mundo da mercadoria é 

mostrado como ele é, com seu movimento idêntico ao afastamento dos homens entre si, diante de 

seu produto global” (DEBORD, 2003, p. 29).  

De acordo com Debord (2003), o espetáculo seria o momento em que a mercadoria chega à 

ocupação total da vida social, “o consumo alienado torna-se para as massas um dever 

suplementar à produção alienada” (DEBORD, 2003, p.32-33). Nesse sentido, chegamos ao fato 

de o público começar a participar de um processo de alienação intelectual onde a cultura do 

carnaval passava a estar vinculada aos interesses comerciais da cobertura midiática. 

A partir do momento que a mídia intensifica sua relação com o carnaval, a cultura ali 

presente passou a ser moldada a um formato de cobertura próprio dos grandes grupos de mídia do 

país. O carnaval popular, que no passado foi o epicentro dos festejos pré-quaresma, se rende a 

uma transformação cultural em torno da uma festa peculiar brasileira.  

O impacto da cobertura televisiva no carnaval das escolas de samba se fez presente que a 

própria composição estética da preparação dos barracões foi alterada. Para Araújo (2000), 

tratava-se de uma revolução estética que trouxe profissionais especializados com formação 

especializada muitas vezes em belas artes para comporem as equipes de produção das escolas de 

samba. O carnaval ganhou corpo e forma midiatizada de expressão.  

De acordo com Sodré (2002), os meios de comunicação contemporâneos criaram outra esfera 

existencial (bios) – seguindo a lógica do pensamento Aristotélico, onde se falava em três esferas 
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(bios), na pólis grega (esfera política, do conhecimento e da corporalidade – dos prazeres) – na 

qual a mídia passou a ser parte constituinte de uma nova forma de vida. Para o autor, trata-se de 

um quarto bios, feito de virtualidade e de informação, denominado bios midiático. Essa esfera 

seria impulsionada pelo capital e pelo mercado. O sistema de informação são peças 

imprescindíveis ao modo de acumulação do capitalismo nessa nova fase global, transnacional. 

São para o autor as duas faces visíveis do capitalismo financeiro, o mercado e a informação, o 

que faz avançar essa nova configuração sobre os modos de vida de cada um de nós. Dentro desse 

bios midiático são muitas as agências, diversos os modos de discurso de acordo com os interesses 

das empresas no mercado. Para o autor, a publicidade é um dos grandes vetores dessa nova esfera 

no mercado, sendo um elemento central no bios midiático, já que a publicidade é interpelativa 

com discurso implícito de desejos direcionado a certo “alguém”, que deve ser atingido por aquela 

mensagem. 

Nesse contexto, a mídia caberia a implicar em uma nova dimensão esférica da vida, em um 

bios midiático e em um ethos midiatizado. Esse novo ethos nada mais seria que uma consciência 

atuante e objetiva, na qual se manifestaria a compreensão, a interpretação simbólica e a regulação 

da existência humana, dinamizada em um ambiente cognitivo. 

 A globalização que, para Sodré (2002), se caracteriza pela velocidade de deslocamentos de 

capital e de informações, “tornados possíveis pelas teletecnologias - é, portanto, um outro nome 

para a "teledistribuição" mundial de pessoas e coisas” (p.11). Neste cenário, a comunicação, que 

representava vínculo, passa a designar a aceleração do processo de circulação de informação. 

Processo que implica, portanto, em um novo tipo de formalização da vida, em novos protocolos 

de sentido, percepção, saber e gerenciamento da realidade. O conhecimento ingressa em um novo 

registro, no qual velhas e novas formas de representação interagem em um mesmo ambiente. Os 

desfiles das Escolas de Samba, nesse contexto, estariam diante de um novo processo acelerado e 

circular da informação onde o bios midiático traduziria novas formas globais de publicização e 

midiatização do carnaval. “Uma suposta homogeneização inapelável da "cultura de massa", uma 

vez que as fronteiras entre ambas se apagam diante da onda planetarista da globalização ou da 

chamada "sociedade da informação"” (SODRÉ, 2002, p.11).  

Ainda sobre a globalização e sua relação com o carnaval, Simas e Fabato afirmam:  
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“No mundo globalizado – sobretudo em seu viés cultural / econômico – as 

escolas de samba são instadas pela indústria do entretenimento a se diluir em 

padrões uniformes, perdendo as especificidades dos ricos complexos culturais 

que se desenvolveram em torno delas. Diluídas, em clara estratégia 

mercadológica, em referências pouco afeitas a suas características fundamentais, 

as agremiações correm o risco de se inserir na globalização como elementos 

difusores do consumo padronizado e da uniformização dos hábitos” (SIMAS E 

FABATO, 2015, p. 63). 

Contudo, Sodré (2002, p.11-12) pontua que, “as transformações tecnológicas da informação 

mostram-se francamente conservadoras das velhas estruturas de poder, embora possam aqui e ali 

agilizar o que, dentro dos parâmetros liberais, se chamaria de democratização”. Segundo ele, a 

democratização não seria alcançada pela multiplicação técnica de canais. Dessa maneira, o termo 

mais adequado para descrever o momento não seria “Revolução Tecnológica” e sim, “Mutação 

Tecnológica”. Afinal, trata-se da hibridização e rotinização de processos e recursos técnicos já 

existentes de outras formas e da veloz reciclagem de conteúdos. Vale salientar, que tal 

reordenamento de conteúdos é coerente com os códigos de circulação de mercadorias. O contexto 

de midiatização da sociedade sugere uma qualificação particular da vida, um novo modo de se 

fazer sentir, um bios específico. “O exame econômico-político-cultural do fenômeno deixa claro 

que a globalização em curso não tem nenhuma universalidade (no sentido de que não se realiza 

para todos do mesmo modo), não é nenhuma mundialização simbólica, já que se assenta nas 

estratégias de uma minoria privilegiada e controladora do discurso modernizante” (SODRÉ, 

2002, p.195). 

Em uma sociedade midiatizada, a tecnologia participa ativamente no processo de 

conhecimento. Contudo, o fascínio exagerado centralizado na atividade midiática e nas proezas 

da computação decorre da prática ideológica que dedica à inovação um poder soberano de 

solucionar problemas, independente das condições humanas e sociais. Em uma cultura 

cibernética, as tecnologias concorrem para a produção de um outro mundo, de um virtus. De 

acordo com Sodré (2002, p.122), “no senso comum, virtual é simplesmente falta de existência. 

Cabe sempre à consciência humana, na verdade, determinar o grau de realidade das coisas, 

inclusive de algo inicialmente qualificado como virtual”. 

A consciência é identidade e tem localização arbitrária. Não é apenas um tecido cerebral. É 

uma operação de analogias. Neste novo virtus, a cultura pode ser compreendida como um modo 

de relação com o real, capaz de ser visualizada em uma variedade de repertórios circulantes na 
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vida social. A realidade virtual funciona como uma metaforização tecnológica, que precisa ser 

compreendida como decorrência do trabalho humano. Por isso, a realidade virtual responde às 

nossas limitações e interage com as nossas relações econômicas e políticas.  

A realidade virtual do carnaval hoje é impulsionada pelas redes sociais da internet integradas 

a transmissão dos desfiles das escolas de samba pela internet. A realidade virtual já é uma 

“realidade real” onde não existe mais separação entre essas duas esferas. Não se para o que está 

fazendo para entrar em uma realidade virtual. A realidade virtual foi integrada a realidade real e 

no contexto do carnaval não se sai de uma realidade para ingressar em outra.  De acordo com 

Baudrillard (1999, p. 25), “podemos nos perguntar de resto se já não ultrapassamos esse limiar e 

se a catástrofe da informação já não ocorreu, na medida que a profusão multimidiática de dados 

se auto-anula e que o balanço em termos de substância objetiva da informação já é negativo”.  

Ao analisar a cultura da virtualidade real, Castells (1999, p.459) cita que culturas são 

formadas por processos de comunicação e todas as formas de comunicação “são baseadas na 

produção e consumo de sinais [...], portanto não há separação entre “realidade” e representação 

simbólica”. Nesse sentido, o que seria específico ao novo sistema de comunicação “não é a 

indução à realidade virtual, mas a construção da realidade virtual” (CASTELLS, 1999, p.459).  

A realidade, da maneira como é vivida, conforme explica Castells (1999), sempre foi virtual 

já que pode ser percebida pelos símbolos que formam o campo prático e que se distanciam do 

campo dos significados.   

Por outro lado, a mídia é a concretização tecnológica de uma moralidade vetorizada pelo 

mercado, na qual a “hipertecnologização” tenderá a recursar lugares, deslocando e esvaziando-os 

de seu sentido comunitário defende Sodré (2002). A comunicação cobrirá um amplo espectro de 

práticas de veiculação - o que Sodré chamou de midiatização e cujos dispositivos têm natureza 

basicamente societal; de vinculação – pautada em formas diversas de reciprocidade 

comunicacional entre os indivíduos, de natureza sociável; de cognição – que correspondem a 

práticas teóricas relativas à posição de observação e sistematização das práticas de veiculação e 

as estratégias de vinculação. 

O autor destaca ainda que o campo comunicacional requer um novo sistema de 

inteligibilidade para a compreensão da diversidade dos fenômenos comunicacionais. O estudo do 
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fenômeno deve pautar-se em um empenho ético-político-antropológico capaz de viabilizar a 

compreensão das mutações socioculturais dentro de um horizonte de autoquestionamento. 

Além disso, esse processo de midiatização do carnaval carioca também se insere em um 

contexto social cada vez mais participativo, onde passa a existir uma cultura cada dia mais 

presente em nossa sociedade, na qual impera participação e a convergência de mídias. De acordo 

com Jenkins, “a expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos expectadores dos meios de comunicação” (Jenkins, 2009, p.30). Produtores e 

consumidores de mídia já não ocupam papeis separados na cadeia produtiva. 

A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas 

administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende 

fortemente da participação ativa dos consumidores. A convergência não ocorre 

por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência 

ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 

sociais com os outros (JENKINS, 2009 p. 29-30).   

Nesse aspecto, a convergência estaria muito mais associada à maneira como a informação é 

recebida, processada e re-processada pelas pessoas, de forma que esse movimento se consolide 

em múltiplos canais de comunicação e a partir da interatividade de uns com os outros.  

Partindo desses pressupostos, o carnaval midiatizado começa a se configurar ao perpassar 

pela lógica do espetáculo de Debord (2003), ao se inserir no bios midiático informacional e 

tecnológico proposto por Sodré (2002), inserido em uma lógica de tela total e da cultura da 

virtualidade do real a partir de Baudrillard (1999) e Castells (1999), respectivamente. Com isso, 

passa a ser ressignificado a partir da lógica da globalização com apontam Simas e Fabato (2015) 

e se consolida como um espetáculo midiatizado em um contexto de cultura da convergência 

participativa, segundo Jenkins (2009), cujo espectro de publicização informacional passa 

transcender fronteiras regionalizadas. Os valores culturais simbólicos do carnaval engendrariam 

em uma esfera global, impulsionados a partir do fenômeno da transmissão televisiva, que 

analisaremos de maneira mais detalhada nos próximos itens ao marcar sua passagem para a 

internet.  

2.1 O carnaval midiatizado: da TV à Internet 

A transmissão televisiva (audiovisual) dos desfiles das escolas de samba do carnaval carioca, 

hoje exibida na internet no Site G1 (pertencente a Globo.com), é exatamente idêntica à 
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transmissão televisiva (audiovisual) exibida em uma TV convencional. E é por esse motivo que 

se apresenta nessa pesquisa o termo: “Carnaval 2.0” já citado de forma rápida na Introdução e no 

final da primeira parte. A ideia do presente termo é marcar esse segundo momento de um mesmo 

produto midiático (transmissão audiovisual televisiva) que não foi formatado especificamente 

para ser transmitido na internet, tendo sido inserido em um formato exatamente igual, na web da 

mesma maneira que a transmissão é exibida em uma TV convencional. Nessa transmissão 

televisiva online, ao vivo e em tempo real, proposta pelo Site G1 Carnaval (em tempo real, 

porque além de ser transmitida na íntegra, abre-se uma timeline
33

, abaixo da transmissão 

televisiva, onde repórteres do Site G1 realizam uma transmissão em paralelo cronologicamente à 

ordem dos desfiles). Além disso, nesse segundo momento da transmissão televisiva dos desfiles 

das escolas de samba pela internet, outras ferramentas ganham destaque nesse modelo de formato 

que são as redes sociais, responsáveis por aproximar ainda mais os telespectadores da 

transmissão, acreditamos.    

Esse fenômeno atual do carnaval carioca com a transmissão televisiva audiovisual – via 

internet – só foi possível a partir do surgimento de uma tecnologia chamada streaming, que 

segundo Pinochet (2014), consiste na transmissão em tempo real (ao vivo) de som e imagem 

(áudio e vídeo) por meio de uma rede qualquer de computadores sem que houvesse a necessidade 

de se efetuar o download no que se estivesse vendo ou ouvindo. Esse procedimento só é possível, 

já que através desse método a máquina recebe as informações no mesmo momento que repassa 

aos usuários.  

Além dessa tecnologia, o próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento da televisão, enquanto 

veículo de comunicação de massa, que iniciava sua relação com o carnaval ainda na década de 

1960, possibilitou a chegada a esse novo momento na transmissão do evento. Foram vários 

estágios até se chegar ao cenário que presenciamos hoje, desde a transmissão via satélite e mais 

recentemente ao chegarmos à tecnologia que permitiu a transmissão em 3D (terceira dimensão) e, 

também, na transmissão em HD (High Definiton ou Alta Definição), características presentes nos 

aparelhos de TV, com tecnologia mais avançada. A cobertura jornalística adota um novo formato 

graças à consolidação da televisão no Brasil. 
                                                           
33

 Idem p. 15.  
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A transmissão dos anos 1970, apesar de ter um formato parecido com o atual, era mais longa 

em termos de horas ao vivo. Os anos 1980 e 1990 são marcadas por uma cobertura televisiva 

repleta de efeitos especiais e a partir do final da década de 1990 e início dos anos 2000 a TV 

Globo adota um formato de transmissão onde buscou efetivamente a participação do público, 

iniciando um processo de interação em que o telespectador podia ligar e dar nota para as escolas 

que estavam desfilando. Essa interatividade entre público e a transmissão do evento se ampliaria 

com o jornalismo online e com o advento das redes sociais na internet a partir do final dos anos 

2000.  

De acordo com Moherdaui (2007), o jornalismo digital possui oito características que são 

parte da produção de conteúdo para web: a interatividade, a hipertextualidade, a personalização, a 

multimidialidade/convergência, a memória, a instantaneidade/atualização contínua, a imersão e o 

conteúdo dinâmico. 

Interatividade – Deuze afirma que interatividade não é um termo ou conceito 

que surge com a Web. A interação já ocorria no rádio e na TV, por exemplo. 

Mas a Internet amplifica essa ação. O leitor/usuário deixa de apenas receber a 

informação e torna-se mais ativo. Além de interagir, ele pode produzir e 

distribuir informação. Mark e Deuze consideram que a notícia online possui a 

capacidade de fazer com que o usuário se sinta diretamente parte do processo 

jornalístico. Isso pode acontecer de diversas maneiras: pela troca de e-mails 

entre leitores e jornalistas, pela disponibilização da opinião dos usuários, como é 

feito em sites que abrigam fóruns de discussões, por meio de chats com 

jornalistas, etc. Machado ressalta que a interatividade ocorre também no âmbito 

da própria notícia, ou seja, a navegação pelo hipertexto também pode ser 

classificada como uma situação interativa. Para Manovich, a nova mídia é 

essencialmente interativa, e o usuário pode interagir com a mídia ou com um 

objeto. O autor associa interatividade ao princípio do hipertexto 

(MOHERDAUI, 2007, p. 129).  

Além da nova relação de interatividade no contexto do carnaval proporcionada pela web, no 

ambiente de convergência que o jornalismo online é capaz de criar, a memória – que seria uma 

das características presentes desse novo momento, conforme aponta Moherdaui (2007) – passaria 

a ser construída e guardada em acervos virtuais capazes de manter vivos os registros criados pela 

mídia em torno das narrativas geradas no carnaval carioca. “Na Web, a memória torna-se coletiva 

por meio do processo de hiperligação entre os diversos nós que a compõe” (MOHERDAUI, 

2007, p. 133). 



56 

 

A convergência a cada ano que passa tem aparecido com maior importância nos desfiles das 

escolas de samba onde o público passa a estar inserido na participação, ao vivo. O usuário pode 

interagir através das redes sociais, Facebook, Twitter, Whatsapp e Google+, que estão integradas 

à transmissão do Site G1. Esse formato atual de transmissão online rompe com as fronteiras do 

“local”, estimulada para ser efetivada em Smartsphones e Tablets marcando a transformação da 

transmissão televisiva ao longo dos anos.  

A TV teve a sua afirmação no mundo, como um sistema totalmente eletrônico, a partir de 

1940, de acordo com Paternostro (2006). O desenvolvimento da tecnologia da televisão ficou 

estanque durante a Segunda Guerra Mundial, porém entre o final dos anos 1940 e início dos 1950 

já estava presente em todos os países e se firmou como um meio de informação e comunicação de 

massa. O sistema de transmissão em cores (chamado de Comitê Nacional de Sistemas de 

Televisão – sigla NTSC) foi descoberto em 1953. “Por outro lado, os estúdios instalados no 

Palácio do Rádio, em São Paulo, foram o cenário do primeiro programa da televisão brasileira no 

dia 18 de setembro de 1950, transmitido pela PRF-3 TV Difusora” (PATERNOSTRO, 2006, p. 

30).  

Em 1965, foi o ano que surgiria, no Rio de Janeiro, a emissora de TV das Organizações 

Globo. “No dia 26 de abril, às 10h45 da manhã, entrava no ar a TV Globo, criada pelo jornalista 

Roberto Marinho...” (PATERNOSTRO, 2006, p.32). O carnaval de 196534 foi celebrado em 

março e marcou a comemoração dos cariocas pelos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. 

Tornou-se o primeiro registro jornalístico da Globo, antes mesmo de sua inauguração. Sob a 

direção de Roberto Farias, a equipe de jornalismo da emissora, ainda em fase experimental, 

mostrou a festa do povo nas ruas, o desfile das escolas debaixo de chuva, as beldades nos bailes 

do Theatro Municipal e o lança-perfume, depois proibido. 35 

                                                           
34

 Jornal Nacional: Reportagem sobre primeira cobertura da Globo, em 1965 (2015). Disponível em 

<http://memoriaglobo.globo.com/videos/idvideo/3877032/title/jornal-nacional-reportagem-sobre-primeira-cobertura-

da-globo-em-1965-2015-1.htm>Acessado em 21 jul 2016  

35
 Memórias do Carnaval. Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/mostras/carnaval-na-globo/carnaval-na-

globo/carnaval-na-globo-memorias-do-carnaval.htm>Acessado em 21 jul 2016 
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O carnaval carioca conheceu a sua primeira transmissão em cores na TV Globo, no ano de 

1973.36 As décadas de 60 e 70 ficaram marcadas também pela expansão da produção dos 

aparelhos televisores. “Em 1960, chega ao Brasil uma grande novidade: o equipamento de 

videotape. Estava instaurada a revolução do VT: operações atualizadas, racionalização da 

produção, economia de custo e de tempo, melhor qualidade nos programas” (PATERNOSTRO, 

2006, p.31). 

Com uma produção crescente, as televisões tomaram os lares dos brasileiros em larga escala. 

O desfile das escolas de samba se tornava mais atraente para ser visto pela tela da televisão, 

embora não tivesse a mesma a emoção de quem estivesse presente no Sambódromo, com o 

advento da TV em cores e o surgimento do videotape, em meados da década de 1970. 

Ainda nessa década, a televisão brasileira passaria, segundo Paternostro (2006), por uma 

mudança importante. As emissoras foram responsáveis por criar a programação nacional, uma 

mesma programação (com faixas de horários definidas) para a emissora – sede e todas as outras 

que pertenciam à sua rede. “Na primeira metade da década de 1980, as minisséries globais se 

tornaram a grande novidade da TV brasileira” (PATERNOSTRO, 2006, p.35). Com essas 

produções, as emissoras iniciariam uma relação intrínseca com a sociedade, trabalhando de 

inúmeras maneiras o imaginário social brasileiro. “Na década de 1990, as transmissões ao vivo de 

eventos esportivos, de acontecimentos do outro lado da Terra, a divulgação de imagens fortes, 

históricas, marcantes não são mais surpresas na TV Brasileira” (PATERNOSTRO, 2006, p.35-

36). 

As transmissões, ao vivo, foram se desenvolvendo ao longo da década e o aprimoramento 

técnico promoveu a inserção de alguns efeitos especiais nos desfiles das escolas que eram 

transmitidos. Como exemplo, podemos citar pandeiros e tamborins voadores que surgiam na tela 

trazendo um replay de uma madrinha de bateria, ou até mesmo, ao final do desfile de cada escola 

quando se colocava na tela uma tabela de classificação com as notas dadas pelos telespectadores 

durante a noite dos desfiles. 

                                                           

36
 Há 40 anos, Carnaval na TV durava 15 horas e tinha revezamento. Disponível em < 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/ha-40-anos-carnaval-na-tv-durava-15-horas-e-tinha-revezamento-

6621 >Acessado em 19 out 2015 
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Ao final dos anos 1990, outro aspecto revolucionaria a transmissão televisiva do evento 

carioca, era a TV Digital que chegava ao Brasil que “representa um caminho para que todos 

possam ter uma televisão com tecnologia de ponta, excelente qualidade de som e imagem e 

outros serviços, como a navegação na internet” (PARTERNOSTRO, 2006, p. 61). 

Conforme Paternostro (2006), a Rede Globo e a Rede Record foram pioneiras nesse formato 

de transmissão, primeiramente de maneira experimental em junho de 1998, com a diferença de 

poucas horas. 

A Record realizou uma grande festa no Memorial da América Latina, em São 

Paulo, no dia 6 de junho, um sábado, e transmitiu de sua torre localizada no 

bairro da Barra Funda, um vídeo totalmente produzido no sistema digital (a 

captação de imagens, a edição e a transmissão) para os convidados da festa. Foi 

uma transmissão em circuito fechado, para um público exclusivo. A globo 

aproveitou a Copa do Mundo na França para, no domingo, 7 de junho de 1998, 

fazer a primeira transmissão digital intercontinental, ao vivo (PATERNOSTRO, 

2006, p.62.).      

O carnaval carioca passa a aproveitar a era da televisão digital (Digital Television – DTV), e 

o público é submetido a uma nova experiência de transmissão, onde “digitalizados, os sinais de 

áudio e de vídeo podem trafegar por vários meios de transmissão, satélite ou cabo, sem sofrer 

qualquer prejuízo” (PARTERNOSTRO, 2006, p. 63).  

Nesse aspecto, conforme aponta Paternostro (2006, p.64), houve uma grande mudança não 

só no aspecto técnico, mas também “na postura das equipes de telejornalismo”.  A autora ainda 

ratifica que “a HDTV, High Definition Television ou a televisão de alta definição, é uma das 

maiores mudanças tecnológicas desde o aparecimento da TV em cores. A grande vantagem da 

HDTV é, sem dúvida, a definição da imagem” (PATERNOSTRO, 2006, p.66).  

Diante dessa mudança tecnológica em torno da televisão e das transmissões do carnaval o 

século XXI entra na era da consolidação da internet, enquanto nova mídia, e o surgimento de 

inúmeras redes sociais digitais transformam e ampliam o contexto de convergência midiática, 

cenário que detalhamos no próximo item. 

2.1 Convergência midiática e a Cultura da Conexão no carnaval 

O surgimento de inúmeras redes sociais digitais vem transformando e ampliando o contexto 

da convergência midiática e da cultura da conexão imposto pelos novos limites de transmissão de 
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eventos, ao vivo, pela TV Globo. O carnaval, enquanto evento midiático, não poderia ficar de 

fora dessa lógica.  

A Rede Globo lançou, em um domingo, do ano de 2011, durante o Fantástico, a sua nova 

assinatura: "Globo: a gente se liga em você" em vez do antigo e conhecido “Globo: a gente se vê 

por aqui”. De acordo com a própria emissora, a criação da Central Globo de Comunicação 

(CGCOM), a nova “assinatura teve um propósito de aumentar a proximidade entre o público e a 

emissora, reforçando o conceito de espaço democrático onde o brasileiro pode se conhecer e se 

integrar”37
. Ao longo do tempo, a TV veio passando por um processo de transição e em um 

cenário de convergência e as adaptações foi para atender às novas demandas de um público que 

passaria a estar cada vez mais próximo. Nesse sentido, foram realizadas mudanças nos meios 

tradicionais, diante dos novos aparatos e tecnologias cotidianas dos meios midiáticos, é o que 

pode se inferir traduzindo as principais estratégias da TV Globo nesse contexto de convergência 

multimidiática.  

O processo de convergência midiática se intensificou com o processo de informatização da 

sociedade e ganhou dimensões ainda maiores. Manuel Castells (1999), fala do conceito de 

sociedade em rede ao se referir ao estado da organização social da contemporaneidade. Para o 

autor, a sociedade em rede “é uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de 

comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de 

computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 

acumulado nos nós dessas redes” (CASTELLS, 1999, p. 20). Uma das maneiras de se 

compreender esse fenômeno foi apontada por Jenkins (2009): a convergência seria para esse 

autor um conceito sem o qual não se entendem as transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais do cenário contemporâneo das comunicações. Em seus estudos, Jenkins aborda 

que o conteúdo circula por múltiplos suportes e mercados midiáticos, considerando o 

comportamento do público, que utiliza diversos canais em busca de novas experiências de 

entretenimento. Porém, realiza o acréscimo de dois outros aspectos relevantes a este primeiro: a 

inteligência coletiva e a cultura participativa. A mudança na forma de consumo que passou a se 

tornar um processo conjunto considerando-se uma nova fonte de poder deu origem a inteligência 
                                                           
37

 'A gente se liga em você' é a nova assinatura da Rede Globo. Disponível em 

<http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2011/04/gente-se-liga-em-voce-e-nova-assinatura-da-rede-

globo.html> Acessado em 23 maio 2016. 
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coletiva. A relação entre a máquina e o indivíduo passou a ocorrer não de forma única e 

particular, mas em uma interação coletiva comunitária. Os indivíduos interagem e influenciam-se 

reciprocamente. Desse modo, de acordo com Lévy (2000), inteligência coletiva passaria a ser um 

conceito caracterizado como um novo tipo de pensamento sustentado pela viabilidade das redes 

sociais no processo constituinte de conexões sociais.  

De acordo com Jenkins (2009), o termo cultura participativa poderia ser caracterizado pelo 

comportamento do consumidor midiático atual, que está cada vez mais distante da condição de 

receptor passivo, sendo representado pela interação de pessoas em um sistema complexo de 

regras, criado e recriado de forma coletiva. Ainda de acordo com Jenkins, nesse processo, não 

existe a substituição dos velhos meios, mas a transformação do status e das funções desses meios 

devido à introdução de novas tecnologias e novas formas comunicativas midiatizadas. O formato 

de carnaval interativo da Rede Globo de Televisão não foge a essa lógica onde o processo criado 

pela emissora propõe uma forma coletiva de participação entre público e agentes responsáveis 

pela transmissão.  

Nesse contexto, aplicado a essa nova era de cultura da participação, o público passa a estar 

no epicentro, que segundo Clay Shirky (2011), indica uma reflexão na qual o próprio autor se 

inclui sobre a crescente decisão de empregar maior fração do tempo livre a consumir um único 

veículo de comunicação. Talvez essa decisão esteja relacionada ao fato de que o público, que 

hoje consome um veículo de comunicação, interaja com ele demandando assim mais tempo de 

uso. Nesse sentido, Shirky (2011) aponta que os cidadãos conectados formariam o que 

denominou de “tecido conjuntivo” da sociedade ao perceber que querem mudar a maneira como 

acontecem as trocas, os diálogos públicos, e descobrem que têm meios de fazê-lo. Porém, essa 

facilidade de publicação permite o aumento de experimentações por parte de agentes amadores, 

usuários anônimos da rede. Desse modo, chama atenção para o fato de que a internet passou a ser 

a primeira mídia pública a ter uma economia após a Era Gutenberg, e isso a diferencia de outros 

meios. A principal diferença está no acesso, pois a infraestrutura disponível nas mídias digitais 

não pertence apenas aos produtores de conteúdo, sendo estendida a qualquer agente/usuário que 

pague por ela. O mercado passa a fornecer plataformas de interação capazes de promover o 

engajamento, disponibilizando recursos que possibilitam grande parte do comportamento social.  
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 Somada a esses novos estatutos da cultura, a televisão brasileira enfrenta o desafio da 

entrada em vigor do sistema digital e, com ele, anuncia uma reconfiguração da TV enquanto 

sistema expressivo e esfera de interação social. Associadas ao processo de digitalização, novas 

funcionalidades passaram a estar disponíveis às transmissões televisivas. As mais importantes 

são: a alta definição da imagem e do som, a programação múltipla, a mobilidade e a 

interatividade. A primeira relaciona-se à capacidade de exibir som e imagem mais próximos à 

realidade com mais precisão. A programação múltipla, como o próprio nome indica, caracteriza-

se pela possibilidade de transmissão de múltiplos conteúdos por um mesmo canal de TV. Já a 

mobilidade, por sua vez, remete à capacidade de recepção em aparelhos móveis ou portáteis, 

instituindo novos modos de ver TV, mais recorrentes em smartphones. E, por fim, a 

interatividade que pode ser entendida, de maneira simplificada, como potencial que tem uma 

mídia de recepcionar a influência dos usuários sobre os seus conteúdos. A convergência das 

mídias e a TV Digital fortalecem o papel do receptor na relação comunicativa.  

Dessa forma, o novo cenário altera não somente as tecnologias, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos, mas também a forma de produzir e consumir a mídia. Enquanto a 

interatividade e outras funcionalidades da TV Digital já são uma realidade no Brasil, existe uma 

busca constante para que conteúdos sejam adequados e atendam às novas demandas sociais, 

como percebemos ano após ano com as mudanças que a TV Globo implementa a transmissão dos 

desfiles das escolas de samba. No contexto da convergência tecnológica, o audiovisual também 

faz convergir linguagens e tem ampliadas suas possibilidades de produção, distribuição e 

consumo. Com o avanço de outras mídias, a convergência midiática e a digitalização, a TV tem 

utilizado várias estratégias discursivas para seduzir os telespectadores.  

De acordo com Cannito (2010, p.49), “a evolução tecnológica torna a televisão mais 

televisão”. 

“Pode-se observar um amadurecimento da mídia televisiva e sua consagração. 

Ou seja, ela traz elementos da narrativa audiovisual do cinema, como já foi 

discutido, mas incorpora novidades que não são possíveis naquele meio, como a 

participação do espectador. Por mais que o cinema tente espelhar na tela o seu 

espectador, o programa de auditório é imbatível nesse quesito. Nesse sentido, as 

evoluções técnicas caminharam sempre na direção de intensificar esse processo 

de espelhamento – da carta ao chat ao vivo (CANNITO, 2010, p.48-49). 
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Nesse sentido, pode-se perceber que a própria narrativa audiovisual passa por um processo 

de transformação tecnológica no qual mecanismos de interação são agregados ao modelo de 

transmissão. 

Por outro lado, esse processo de evolução tecnológica interativa do audiovisual só é possível 

a partir de aparecimento de uma cultura da participação e de uma cultura da convergência na 

sociedade brasileira a partir dos usos das redes sociais. 

De acordo com Shirky (2011), as novas tecnologias de comunicação estão atreladas a uma 

visão humanista o que o autor chama de “excedente cognitivo” como a soma de tempos, energia e 

talentos das pessoas, que permite que usuários antes isolados possam se reunir em grandes 

transformações. Nesse sentido, percebemos que a tecnologia possibilita essas transformações, 

mas apenas o tempo livre não é suficiente para que indivíduos se reúnam em redes e em torno de 

causas em comum. A partir do tempo livre, a fusão entre três elementos – meios, motivos e 

oportunidades – resultariam no que o autor denominou de excedente cognitivo como um bem 

social geral. 

Assim, nossas motivações intrínsecas pessoais e nossas motivações sociais se reforçam, 

numa espécie de rede de retroalimentação, que gera valor pessoal – o sentimento de participação, 

coletivo – do grupo de pessoas que trabalha junto. 

Usando nosso excedente cognitivo como um bem social, podemos gerar oportunidades uns 

para os outros. É um comportamento novo possibilitado pela tecnologia, mas criado pelos 

usuários. Diante da oportunidade de aprender, contribuir e participar cada vez mais, os membros 

podem tornar-se melhores naquilo que amam, e tendem a permanecer na rede, como é o caso das 

redes do carnaval criadas a partir das transmissões colaborativas objeto dessa pesquisa. Assim, 

dizemos que a capacidade das ferramentas não é capaz de determinar suas funções máximas, mas 

a participação do usuário, como membro de um grupo, pode ampliar as possibilidades da 

tecnologia. 

 De acordo com Jenkins (2009), “a maior mudança talvez seja a substituição do consumo 

individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede” (JENKINS, 

2009, p.312).  

Com as transmissões dos desfiles das escolas de samba, os mecanismos interativos passaram 

a fazer parte do cotidiano de quem acompanha os desfiles pela internet no Site Carnaval G1. E 
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nesse modelo, os usuários ganharam importância por se tornarem membros ativos de um 

processo de transmissão colaborativa a partir dos usos das redes sociais do carnaval. 

2.2 As transmissões colaborativas a partir dos usos das redes sociais 

As distintas redes de computadores, que se originaram desde os anos 1970, se interligaram 

umas às outras enquanto que o número de computadores pessoais começou a crescer de maneira 

exponencial. As tecnologias digitais seriam a infraestrutura necessária à abertura de um “novo 

espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento”: o ciberespaço (LÉVY, 1999, p.31).      

Dentre as diversas funções que uma rede social pode ter, a essência ainda continua sendo os 

nós que se ligam a rede. Além da constituição dos nós, as redes sociais possibilitam a abertura de 

um processo de conversação e de práticas colaborativas. De acordo com Recuero (2014, p.22), 

“as práticas de conversação na mediação do computador são comumente referidas na literatura 

dentro do estudo da chamada Comunicação Mediada por Computador (CMC)”. Nesse sentido, 

entende que trata-se de “um conjunto de práticas sociais decorrente das apropriações 

comunicativas das ferramentas digitais” (RECUERO, 2014, p.22). As redes sociais e a 

Comunicação Mediada por Computador (CMC) possibilitam, nesse ambiente de ferramentas 

digitais, um maior destaque às relações efetuadas entre os usuários. E, em um processo de 

transmissão televisiva online, o usuário, passa, de certa forma a colaborar ativamente com a 

transmissão, ao interagir através das redes sociais Facebook, Twitter, Whatsapp e Google+ 

disponibilizadas pelo Site G1 Carnaval. Ainda de acordo com Recuero (2014):  

“De fato, há inúmeras ferramentas que proporcionam esse ambiente, algumas 

focadas apenas em texto, outras em imagem, outras em som e outras, ainda, que 

compreendem todos esses elementos. Mas a CMC não é influenciada somente 

pelas suas ferramentas. Ela é, também, gerada pelas ressignificações que são 

construídas pelos atores sociais quando dão sentido a essas ferramentas em seu 

cotidiano” (RECUERO, 2014, p.24).  

Além de ressigficações construídas pelos atores sociais, como aponta Recuero, as práticas 

colaborativas possibilitadas pelo advento das redes sociais também passam a ocorrer nesse 

formato de transmissão. De acordo com Brambilla (2013), “o período que se estendeu de 1999 a 

2009 viu surgir e se transformar um modelo de jornalismo que ficou conhecido por vários nomes: 

colaborativo, participativo, open source, cidadão, grassroots” (BRAMBILLA, 2013, p.257). E foi 
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nesse mesmo período que ocorreu o desenvolvimento e a expansão das redes sociais. 

Primeiramente esse jornalismo colaborativo era feito por telefone e com o advento da internet e 

surgimento das redes esse jornalismo passou a ser possibilitado por essas ferramentas que 

passaram a fazer parte do cotidiano dos atores sociais. O Site G1 Carnaval estabeleceu um 

modelo de transmissão que estimula práticas colaborativas dentre os seus usuários e 

entenderemos melhor no próximo tópico. 

2.3 O Site G1 Carnaval 

O Site G1 Carnaval (fig. 1), pode ser acessado pelo mesmo link ano após ano, sendo alterado 

apenas o final do link com a marcação do ano referente. Do ano de 2011 em diante, o link tinha a 

seguinte configuração http://g1.globo.com/carnaval/2016/. Nos anos antecedentes a 2011, o link 

tinha a seguinte configuração http://g1.globo.com/Carnaval2010/ , alterando apenas o final do 

link com o referido ano corrente. O site é uma página específica do Site G1 que trabalha o 

conteúdo jornalístico no do período carnavalesco brasileiro. O funcionamento dessa página 

ocorre em meses antecedentes ao período carnavalesco e em alguns meses posteriores, 

permanecendo a maior parte do ano sem nenhuma produção de conteúdo. Além de repercutir as 

notícias sobre o carnaval, é nesse site que é disponibilizada a transmissão, ao vivo, dos desfiles 

das escolas de samba do Rio de Janeiro e, também, após o desfile ter acontecido nos dias 

subsequentes é disponibilizada uma página com todos os desfiles (vídeos das transmissões) na 

íntegra38
. 

                                                           
38

 Reveja todos os desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio de 2016. Disponível em <http://g1.globo.com/rio-

de-janeiro/carnaval/2016/noticia/2016/02/reveja-todos-os-desfiles-das-escolas-do-grupo-especial-do-rio-de-

2016.html> Acessado em 15 jun 2016. 
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Figura 1 – Site G1 Carnaval repercutiu todas das notícias sobre os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no 

carnaval de 2016. 

 

Fonte: Print screen da página G1 Carnaval acessado em 15 jun 2016 

 

A página G1 Carnaval (fig.2) também integra as ferramentas de redes sociais: Facebook, 

Twitter, Whatsapp e Google+ à sua transmissão, ao vivo. E é através dessas ferramentas que os 

usuários podem realizar sua participação mais ativa junto à repercussão do carnaval, seja nas 

notícias publicadas no site, seja na própria transmissão, ao vivo, realizada pelo Site G1 Carnaval. 

Figura 2 – As redes sociais integradas à transmissão ao vivo dos desfiles das escolas de samba no Site G1 Carnaval. 

 

Fonte: Print screen da tela de um smartphone da página G1 Carnaval acessado em 14 fev 2015 
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Cada vez mais integradas à transmissão online dos desfiles as redes sociais vem 

proporcionando uma transformação na dinâmica das transmissões com a inclusão da participação 

ativa dos usuários. 

No Site G1 Carnaval, os usuários ainda podem: rever os desfiles das escolas pelo portal G1 

Carnaval; ver vídeos exclusivos da Sapucaí (Escolas do Rio de Janeiro) e do Anhembi (Escolas 

de São Paulo); saber das notícias relacionadas aos desfiles; ver fotos das musas dos desfiles; ver 

notícias especiais; fotos dos desfiles e de outros carnavais espalhados pelo Brasil; ver reportagens 

sobre carnavais antigos e, por fim, notícias de famosos na folia.  

Além de toda essa cobertura jornalística disponibilizada no Site G1 Carnaval, os usuários 

também possuem canais específicos de interação. Sem falar nos canais que já estão disponíveis 

na transmissão, ao vivo, em tempo real, dos desfiles. Nesse portal também é disponibilizada a 

ferramenta VC no Carnaval (fig.3). Através dessa ferramenta, os usuários podem enviar fotos e 

vídeos do carnaval, escrevendo uma descrição e um título, mediante a realização de um cadastro 

prévio no portal, no momento do envio. Muitas dessas participações através da ferramenta VC no 

Carnaval são exibidas na transmissão, ao vivo, dos desfiles. Outras dessas participações podem 

ser importantes para a equipe de produção dos desfiles, para filtrar qual participação de usuário 

seria mais efetiva 

Figura 3 – Canal interativo VC no Carnaval, no Site G1 Carnaval. 

 

Fonte: Print screen da tela de um notebook da página G1 Carnaval acessado em 21 jul 2016 
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A ferramenta VC no Carnaval é apenas mais uma forma que os usuários têm de participar 

interativamente do carnaval. Outras ferramentas de interação e participação social são 

disponibilizadas no Site G1 Carnaval e muitas delas são integradas a transmissão realizada pelo 

portal através de redes sociais conforme veremos no próximo tópico.  

2.4 As redes sociais e a participação dos usuários 

De acordo com Certeau (1998, p.201), “um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se 

distribuem elementos nas relações de coexistência”. Por outro lado, ainda para Certeau (1998, 

p.202) “em suma, o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um 

urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres”. Seria como se a prática de um lugar se 

constituísse em um espaço. Se a prática do lugar Sambódromo, com as transmissões 

colaborativas atuais das redes sociais, se constituíssem em um novo espaço de interação e 

produção sentidos na cidade do Rio de Janeiro. O Sambódromo, enquanto lugar físico, se 

transforma em espaço midiático de interações onde esses usuários não necessariamente estejam 

fisicamente presentes na passarela do samba.   

E é assim que a participação dos usuários vem ocorrendo nas redes sociais do carnaval e se 

constituindo em “espaços” que se remetem a lugares de interação. Nesses “espaços”, a 

conversação entre usuários e a conversação entre usuários e empresa produtora do evento passam 

a ser práticas recorrentes na CMC (Comunicação Mediada por Computador), conforme já citado 

nessa pesquisa.  

De acordo com Recuero (2014), quando se está diante uma conversa nos defrontamos com 

uma mescla entre fenômenos característicos da linguagem oral e da interação humana. 

“Por exemplo, a imagem de um diálogo evoca uma série de elementos, 

pertencentes tanto ao plano daquilo que é dito e às circunstâncias que são 

relevantes. Enquanto interagentes, estamos constantemente conectados a todas 

as informações que nos auxiliam a perceber e a interpretar aquilo que é dito 

pelos outros e a negociar aquilo que dizemos de forma a apontar algum sentido 

que desejamos transmitir” (RECUERO, 2014, p. 28).    

Diante dessa mescla de elementos da linguagem oral e da interação humana ainda 

acrescentamos mais um elemento muito recorrente nas transmissões colaborativas, a interação 



68 

 

oral audiovisual. Essa interação oral audiovisual e resultado de uma timeline39 do Site G1 

carnaval que permite ao usuário, mesmo que depois de uma triagem pelo editor, de comentar, e 

postar uma foto ou um vídeo na transmissão ao vivo.  

Nesse formato de conversação criado pelo Site G1, usuários de todo o mundo interagem com 

outros usuários, comentando e curtindo as publicações alheias e gerando novas conversações e 

também interagem com a empresa produtora do evento ao curtir, comentar ou compartilhar uma 

publicação na timeline40 feita por um repórter do Site G1, por exemplo, como veremos em 

detalhes no capítulo 3.  

Além dessa interação na própria timeline da transmissão ao vivo do Site G1, o site estimula 

uma interação nas redes sociais administradas pelo portal, principalmente no Facebook e no 

Twitter. O Facebook, que nasceu em uma Universidade famosa americana, com o propósito de 

ser uma ferramenta de socialização entre os estudantes, não perdeu a sua essência de social dentre 

os brasileiros. Porém, já não é de hoje que essa ferramenta vem sendo protagonizada pelo 

jornalismo profissional41. 

 No Facebook, o Site G1 Carnaval primeiramente marcou presença jornalística na ferramenta 

de rede social através das publicações das notícias pela página Globeleza (fig.4), ocorridas até o 

carnaval do ano de 2015. Nessa interação pelo Facebook, o Site G1 Carnaval busca realizar uma 

cobertura em paralelo a cobertura realizada pelo site em si na transmissão, ao vivo, aproveitando 

os nós e as conexões das redes sociais para aproximar os próprios usuários da rede, público alvo 

da transmissão, e, também, buscar novos usuários da rede ampliando os acessos ao Site G1 

Carnaval por links divulgados pela página Globeleza do Facebook. Analisando a figura 4, 

podemos inferir que com 916 compartilhamentos, a publicação, na página Globeleza do 

Facebook conseguiu uma repercussão ampliada na rede social do Site G1 Carnaval. 

                                                           
39 Idem p.14. 

40 Idem p.14. 

41
 Jornalismo profissional domina redes sociais. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1545424-jornalismo-profissional-domina-redes-sociais.shtml> 

Acessado em 25 jul 2016. 
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Figura 4 – Página Globeleza do Facebook. 

 

Fonte: Print screen da tela de um notebook da página Globeleza do Facebook acessado em 21 jul 2016 

A partir do ano de 2016, esse mesmo modelo que era adotado pela página Globeleza do 

Facebook, até o ano de 2015, foi migrada para a página do Site G1 no Facebook (fig.5).  

Figura 5 – Página do Site G1 Carnaval no Facebook. 

 

Fonte: Print screen da tela de um notebook da página G1, no Facebook, acessado em 21 jul 2016 
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Com relação ao Twitter (ferramenta que não é o recorte dessa pesquisa), o formato de 

transmissão do carnaval das escolas de samba dos perfis @globeleza (que funcionou até o 

carnaval de 2015), e do perfil @G1(que passou a transmitir o carnaval a partir do ano de 2016 

(fig.6)) tinham suas lógica de funcionamento e de publicação semelhante à lógica aplicada ao 

Facebook, porém com adequação a linguagem adotada pela ferramenta Twitter (fig. 7).  

Figura 6 – Publicação do @globeleza, no Twitter, em feverero de 2016. 

 

Fonte: Print screen da tela de um notebook da @globeleza, no Twitter, acessado em 22 jul 2016 

As publicações do Twitter e do Facebook, além de informar jornalisticamente um momento 

específico da cobertura possuíam um link de redirecionamento, que conduzia os usuários ao Site 

G1 Carnaval para o público acompanhar as notícias na íntegra.  

Figura 7 – Publicação do @g1, no Twitter, com link de redirecionamento. 

 

Fonte: Print screen da tela de um notebook da @globeleza, no Twitter, acessado em 10 jul 2015 
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Nesse sentido, pode-se dizer as redes sociais Facebook e Twitter funcionam como 

ferramentas: “impulsionadoras”, “integradoras” ou “interativas agregadoras” na transmissão do 

carnaval, pois além de ampliar a transmissão possuem um caráter de socialização em essência, 

por serem redes sociais propriamente ditas. Com relação às páginas Globeleza e Site G1, no 

Facebook, especificamente, (ferramenta de rede social que escolhemos para recorte dessa 

pesquisa), iremos verificar com mais detalhes a partir do próximo tópico. 
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3. UMA NOVA PRODUÇÃO DE SENTIDO DO CARNAVAL? 

Na primeira parte dessa pesquisa, realizamos uma síntese histórica da constituição do 

carnaval carioca até a criação das escolas de samba com os primeiros desfiles, no Sambódromo, 

do Rio de Janeiro e sua relação com os meios de comunicação na construção da narrativa 

midiática em torno da festa carnavalesca.  

Na segunda parte, a proposta foi verificar a fase tecnológica e de convergência da cultura da 

conexão, onde o carnaval carioca passou a fazer parte de uma cobertura multimidiática ao ganhar 

uma proporção ampliada, após o início da cobertura televisiva e, mais recentemente, com a 

transmissão online.  

Nessa terceira e última parte, busca-se compreender de que forma os usuários da web 

interagem nessa nova ambiência do carnaval televisivo, a partir dos usos das redes sociais, e de 

que forma o Site G1 Carnaval explora essa interação entre os usuários online através da 

interpretação das da pesquisa exploratória a partir das respostas dos questionários feitos para 

serem respondidos pelos usuários; e, também, realizar análise do conteúdo das postagens na 

timeline
42

 da transmissão, ao vivo do Site G1; em seguida realizar uma análise documental 

comparativa das páginas do Facebook: Globeleza (referente ao carnaval de 2015) e Site G1 

(referente ao carnaval de 2016) e, finalmente, realizar uma análise das respostas da equipe do Site 

G1 a partir da entrevista realizada com os gestores da área. Ao final pretendeu-se realizar uma 

análise conjunta dos resultados obtidos.  

 Como proposta metodológica, combinamos diferentes técnicas ao percurso bibliográfico. 

Elaboramos um questionário através da ferramenta Google Formas e aplicamos em grupos 

oficiais e extraoficiais das escolas de samba, no Facebook, e divulgado nos comentários das 

publicações do perfil G1 na mesma rede social durante as transmissões do desfile, além de 

publicizar na própria rede
43

.   

Além do questionário, realizamos uma análise das marcas de conteúdo percebidas na 

transmissão online, ao vivo, no Site do G144
 e nas postagens da página do G1 no Facebook. 

                                                           
42 Idem p.14. 

43
 Com uma divulgação em páginas específicas das escolas de samba, o objetivo foi colocar em contato com o 

questionário, o público alvo que acompanha os desfiles. 
44

 A transmissão online realizada pelo site G1 foi detalhada no item 2.3 dessa pesquisa. 
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Também foi realizada uma entrevista com a equipe de produção e jornalismo do Site G1, a fim de 

compreender quais são as estratégias do site pela opção da transmissão dos desfiles das escolas de 

samba, ao vivo, e quais as estratégias trabalhadas pelo site na busca pela audiência com a 

utilização de um formato de transmissões colaborativas na transmissão oficial. 

Ao final do capítulo, realizamos a interpretação conjunta dos resultados com o objetivo de 

verificar se existe uma nova produção de sentido do carnaval carioca, a partir do advento das 

transmissões colaborativas dos desfiles das escolas de samba realizada pelo Site G1.  

3.1. Questionário  

A proposta desse item é apresentar a metodologia aplicada ao questionário (fig.8), elaborado 

para ser respondido por usuários das redes sociais, e apurar como se dá a forma de interação entre 

tais usuários e a transmissão online dos desfiles das escolas de samba do carnaval carioca, no Site 

G1, repercutida nas redes sociais digitais, particularmente Facebook e Twitter. 

Figura 8 – Capa inicial do questionário. 

 

Fonte: Print screen do questionário para os usuários da web 
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https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-

0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewform#start=openform 

O questionário foi postado no dia 10.11.2015, com objetivo de circular ainda na fase pré-

carnavalesca dos desfiles das escolas de samba, e retirado no dia 02.03.2016, quase um mês 

depois do término do último desfile do ano de 2016, totalizando um período de aproximadamente 

quatro meses de permanência na rede.  

Ao todo, foram obtidas 130 respostas. O maior número (fig.9) ocorreu no período próximo 

aos desfiles (entre os dias 03.02.2016 e o dia 02.03.2016), tendo ápice no dia 16.02.2016, quando 

27 usuários responderam a pesquisa. Os desfiles das escolas de samba do grupo especial 

ocorreram nos dias 07.02.2016 e 08.02.2016.  

 

Figura 9 – O número máximo de respostas diárias ocorreu no período próximo a realização dos desfiles. 

  

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

 

O questionário foi dividido nos seguintes tópicos, para serem respondidos pelos usuários:  

 Sexo (Masculino ou Feminino); 

 Escolaridade (Ensino Fundamental; Ensino Médio; Graduação; Pós-Graduação ou 

NRA – Nenhuma das Respostas Anteriores); 

 País (Brasil ou Outros);  

 Estado de Residência (AC; AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MS; MT; 

PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RO; RR; RS; SC; SE; SP ou TO); 

As perguntas foram: 

1. Você assiste aos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval Carioca? (Sim ou Não); 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics
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2. Se sim na pergunta anterior, tem o hábito de assistir pela TV ou pela Internet? (TV; 

Internet; TV e Internet ou Não se aplica); 

3. Se você assiste às transmissões do carnaval carioca pela internet, em qual site? 

(Pergunta aberta); 

4. Você tem o hábito de acessar as Redes Sociais (Facebook ou Twitter) durante a 

transmissão dos desfiles? (Sim; Não ou Não se aplica);  

5. Você tem o hábito de postar, comentar, curtir, compartilhar ou retuitar (de alguma 

forma interagir nas Redes Sociais Facebook ou Twitter) durante a transmissão dos 

desfiles? (Sim; Não ou Não se aplica); 

6. Quantas interações, nas Redes Sociais (Facebook ou Twitter), você geralmente 

realiza durante a transmissão dos desfiles? (1;2;3;4;5; ou mais de 5; ou Não se 

aplica); 

7. Qual tipo de interação, nas Redes Sociais (Facebook ou Twitter), você realiza com 

mais frequência durante as transmissões dos desfiles das Escolas de Samba? (Postar 

um comentário, vídeo ou foto dos desfiles no seu perfil; comentar em outros perfis; 

curtir publicações sobre as transmissões; compartilhar publicações sobre as 

transmissões; retuitar publicações sobre as transmissões ou não se aplica); 

8. Durante os desfiles, você tem o hábito de interagir com um perfil específico 

(Facebook ou Twitter)? Se sim, responda qual (Pergunta aberta); 

 

Dessa forma, o questionário foi dividido em quatro tópicos indagadores das características 

pessoais dos usuários com a finalidade de traçar um perfil dos respondentes e, além disso, mais 

oito perguntas, das quais seis eram fechadas com subopções de respostas e duas perguntas 

abertas, nas quais tiveram o objetivo de compreender as diferentes formas de interação que 

ocorrem entre público/transmissão durante a realização dos desfiles.  

O questionário (elaborado e pensado para que fosse respondido pelos usuários das redes 

sociais que acompanham os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro pela TV) foi 

respondido por um universo amostral de 130 usuários. Desses 130 usuários, 53,1% foram homens 

enquanto 46,9% foram mulheres, conforme (fig.10). 
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Figura 10 – Divisão de gênero dos respondentes. 

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

Desses 130 usuários que responderam a pesquisa, 43,8% já haviam concluído a graduação 

(fig. 11), o que representa a maioria dos que responderam o quesito escolaridade da pesquisa. 

Vale destacar que o resultado obtido deve compreender que o questionário foi publicizado na 

timeline45 do Facebook do autor da pesquisa e de alguns amigos da mesma rede. Desta forma, 

ressalta-se que se trata de um recorte, baseado em nós e interações, segundo a própria definição 

do conceito, segundo Recuero (2009). 

Figura 11 – Nível de Escolaridade. 

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

 

Apesar de a pesquisa ter sido disponibilizada na internet e divulgada amplamente no 

Facebook, a maioria 97,7% dos 130 usuários respondeu que o Brasil é o país de origem, 

conforme é possível verificar na (fig. 12). 

                                                           
45 Idem p.14. 
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Figura 12 – País de origem. 

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

Como já esperado, até porque a pesquisa foi muito divulgada nas páginas e nos grupos das 

escolas de samba do Rio de Janeiro, com relação ao estado de residência, dentre os usuários que 

responderam a pesquisa, a grande maioria, 60,8% (fig.13) das respostas, foram de usuários que se 

dizem residentes no estado do Rio de Janeiro, local onde ocorrem os desfiles das escolas de 

samba, objeto principal dessa pesquisa. 

Figura 13 – Divisão dos respondentes por estado. 
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Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

A maior parte dos respondentes informou que assiste aos desfiles das escolas de samba do 

carnaval carioca o que representa um do total de 91,5% (fig.14) dos entrevistados.  

Figura 14 – Porcentagem dos que assistem aos desfiles das escolas. 

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

Dos que informaram assistir aos desfiles, 60,8% confirmaram que usam a TV como aparelho 

transmissor, enquanto 26,9% assistem pela TV e Internet e 2.3% apenas pela Internet conforme 

(fig. 15). 

Figura 15 – Porcentagem dos que assistem pela TV ou pela Internet. 

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

Após saber a porcentagem daqueles que assistem pela TV ou Internet, o questionário 

avançou para entender a porcentagem dos usuários que acessam as redes sociais durante as 

transmissões do desfile e, a maioria, 74,6% das respostas (fig.16), respondeu que tem o hábito de 

acessar as redes sociais digitais (Facebook e Twitter) durante a transmissão dos desfiles.  
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Figura 16 – Porcentagem dos usuários que acessam as redes sociais durante as transmissões do desfile.  

 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics  

O próximo tópico tinha interesse de saber qual era a porcentagem das interações dos 

usuários com as redes sociais durante as transmissões do desfile e para 63,8% dos usuários 

(fig.17) existe o hábito de interagir nas redes sociais durante os desfiles, o que representa a 

maioria das respostas. 

Figura 17 – Porcentagem das interações dos usuários com as redes sociais durante as transmissões do desfile. 

 

 
 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics 

A questão seguinte objetivou verificar quantas interações os usuários realizaram nas redes 

sociais (Facebook e Twitter), durante as transmissões dos desfiles das escolas de samba. Para 

nossa surpresa, o maior índice de respostas foi à opção “não se aplica” (fig.18) representando 

29,2% dos usuários. Unindo essa resposta com a resposta da pergunta anterior, pode-se inferir 

que os usuários interagem, porém talvez não estejam preocupados em contabilizar suas 

interações. Em segundo lugar ficou a opção “mais de 5 interações”, representando 26,2% dos 

usuários.  
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Figura 18 – Quantas das interações os usuários realizam nas redes sociais (Facebook ou Twitter) durante as 

transmissões dos desfiles. 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics  

 Com a porcentagem das interações dos usuários nas redes sociais durante as transmissões do 

desfile observadas, era o momento de investigar que tipo de interação mais recorrente entre os 

usuários nessas redes digitais (Facebook e Twitter). O maior número de respostas se deu na 

opção “postar um comentário, vídeo ou foto dos desfiles no seu perfil” (fig.19), com 36,9% das 

respostas dos usuários. Dessa forma, infere-se que a maioria dos usuários participa ativamente, 

nas redes sociais, durante a festa das escolas de samba transmitida pela mídia.   

Figura 19 – Tipo das interações os usuários nas redes sociais (Facebook ou Twitter) durante as transmissões dos 

desfiles. 

Fonte: Print screen do resumo das respostas do questionário usuários 

https://docs.google.com/forms/d/18EFJV4rG7CLiI1g7smbO-0zLSx2wV4FN_OXJLp4U81U/viewanalytics  

Com relação à análise do questionário, vale lembrar que a divulgação do mesmo se deu 

especificamente no Facebook, pela facilidade de poder divulgar o formulário em grupos 

específicos das escolas de samba e nesses espaços poder encontrar majoritariamente o público 

que acompanha os desfiles das escolas. Apesar de o Twitter ter sido objeto de pergunta no 

questionário – visto que essa rede social e o Facebook são as redes sociais escolhidas pelo Site 
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G1 para divulgar os desfiles das escolas de samba – a divulgação do questionário se restringiu ao 

Facebook . “O Brasil é o terceiro país mais ativo no Facebook, perdendo apenas para os EUA e 

a Índia. Ao todo, são 103 milhões de usuários por aqui, sendo 54% do público feminino” 46. 

Além disso, a ferramenta possibilita localizar usuários em grupos específicos que tenham 

interesses afins.   

Após a descrição dos resultados do questionário com usuários do Facebook, partimos para 

análise dos resultados da transmissão televisiva, em tempo real, realizada pelo Site G1. A 

metodologia aplicada, nesta etapa da pesquisa, foi o mapeamento do conteúdo das postagens da 

timeline47 da transmissão do Site G1, na tentativa de apontarmos as marcas de conteúdo 

relevantes a esse modelo de transmissão. 

3.2. A transmissão televisiva, em tempo real, pelo Site G1 

A transmissão televisiva em tempo real pelo Site G1 é definida por essa pesquisa como uma 

transmissão televisiva que ocorre, ao vivo, no Site G1 juntamente com uma transmissão, em 

tempo real, através de uma timeline, onde repórteres do Site G1 complementam a transmissão 

televisiva, com informações, fotos ou vídeo, ou seja, cobertura jornalística dos desfiles 

diretamente do Sambódromo. Malini e Antoun (2013), definem timeline: 

“No modelo 2.0, o usuário não tem “home”. Tem “timeline”. E deixa de ser 

usuário para se tornar um perfil. A timeline funciona como um mural de 

notícias, cuja atualização vai sendo feita, ao mesmo tempo, pelo dono ou por 

qualquer outro perfil que ele decida incorporar nela; seja como amigo, seguidor 

ou membro do seu “círculo”. Essa incorporação se faz de modo automático pela 

atribuição do status. Desde modo, toda vez que esse “amigo” publica alguma 

mensagem, esta é automaticamente incorporada ao mural alheio. Nessa ecologia 

participativa, o público se transmuta em parceiro e amigo (MALINI e 

ANTOUN, 2013, p. 213).  

 

Na timeline do Site G1 foram realizadas 834 postagens nos dois dias de desfile do grupo 

especial (dias 07 e 08/02/2016), das quais 9 repórteres realizaram 359 postagens; o perfil G1 Rio 

                                                           
46

 Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil. Disponível em <http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-

mais-usadas-no-brasil/> Acessado em 22 jul 2016. 

47 Idem p.14. 
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de Janeiro realizou 245 postagens; o perfil Redação G1 realizou 67 postagens foram e outros 73 

usuários anônimos realizaram 90 postagens. Com relação às ordens das postagens, infere-se que 

ocorriam aleatoriamente, a medida que um novo fato era capturado na avenida, com exceção das 

postagens dos usuários que passavam por um processo de escolha do editor; mas que a cada 

demora entre as publicações dos repórteres do Site G1 em produzir conteúdo inédito; postagens 

de “respiro” produzidas pelos perfis do Site G1 (G1 Rio de Janeiro ou Redação G1), cujo 

conteúdo pode ser exemplificado por: “Vídeo – chamada para um vídeo específico postado”, 

aparentemente serviam para uma alimentação contínua na timeline48 e, ao mesmo tempo, para ser 

um intervalo entre as publicações de outros usuários.  

Ao analisar o conteúdo das publicações, tanto dos perfis oficiais do Site G1, quanto dos 

repórteres ou dos usuários que interagiram durante a transmissão, infere-se que novos conteúdos 

foram criados, novas informações transmitidas para complementar as informações que eram 

exibidas ao vivo, pela mídia televisiva e, de certa forma, agregar novos conteúdos a transmissão. 

O objetivo inicial desse tópico é analisar a proposta de transmissão televisiva, ao vivo na 

internet, no Site G1 e buscar perceber as marcas do conteúdo na timeline da transmissão. O 

recorte escolhido para realizar a análise do conteúdo dos posts na timeline da transmissão do Site 

G1, se deu entre os dias 07 e 08 de fevereiro de 2016, domingo e segunda-feira, respectivamente, 

datas em que ocorreram os desfiles das escolas de samba do grupo especial, do carnaval realizado 

no Sambódromo do Rio de Janeiro.  

O Site G1 transmite os desfiles das escolas de samba com uma transmissão na íntegra, igual 

a que é exibida pela TV Globo. Nessa interface criada pelo Site G1, os desfiles são exibidos na 

parte superior da tela, com opção de maximização, e ao descer a barra de rolagem é 

disponibilizado um canal de acompanhamento e participação da transmissão, conforme figura 20, 

na qual os usuários podem interagir durante a transmissão. 

                                                           
48 Idem p.14. 
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Figura 20 - Exemplo de postagem na página Globeleza do Facebook. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Nos Anexos I, II, III e IV estão os quadros apresentados de forma detalhada, com 

mapeamento do conteúdo no Site G1, no qual o objetivo foi verificar como se deu a interação 

entre a empresa responsável pela transmissão dos desfiles das escolas de samba e os usuários que 

acompanharam a transmissão, nos dois dias de desfiles do grupo especial das escolas do Rio de 

Janeiro. No Anexo I, a tabela I representa a ordem cronológica das postagens na timeline49 do Site 

G1. A primeira coluna representa as escolas de samba que estavam desfilando; a segunda 

representa a data em que foi realizada a postagem na timeline, a terceira representa o usuário / 

perfil que realizou a postagem e, por fim a quarta representa o conteúdo da postagem.   

No ano de 2016, essa transmissão, em tempo real, na timeline do Site G1 foi realizada por 

nove repórteres (cujos nomes e perfis do Twitter se encontram no Anexo III dessa pesquisa); 

além de dois perfis do Site G1 (“G1 Rio de Janeiro” e o “Redação G1”), e adicionalmente por 

setenta e três usuários (cuja relação encontra-se no Anexo III), que participaram ativamente 

durante a transmissão. 

O conteúdo das postagens eram textos, fotos e vídeos (postados apenas pelos perfis G1 Rio 

de Janeiro e o Redação G1, onde constava um link de redirecionamento). Tanto os repórteres do 

                                                           
49 Idem p.14. 

Timeline 
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Site G1, como os usuários anônimos da web poderiam fazer login na timeline50 (fig. 21) da 

transmissão do Site G1, com o perfil de sua conta pessoal do Site G1, ou o perfil pessoal do 

Facebook, ou do Twitter (fig. 22), e quando interagissem na transmissão, a mesma interação 

poderia ocorrer na rede social pessoal, cujo usuário havia efetuado o login, caso realizasse essa 

opção. 

Figura 21– Repórter do G1 – nº7 (Ana Maria Ramalho) realizando uma postagem na timeline do Site G1. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

 

                                                           
50 Idem p.14. 
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Figura 22 – Repórter do G1 – nº7 (Ana Maria Ramalho) realizando a mesma postagem publicada na timeline do Site 

G1, no seu perfil do Twitter. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

A transmissão na timeline51 é uma transmissão que ocorre de forma complementar a 

transmissão televisiva, onde as publicações são alternadas entre os perfis já citados. De forma a 

deixar essa análise mais técnica para melhor compreensão, com objetivo de dividir os posts em 

temas repetidos em distintas publicações, propõem-se categorizar as publicações dos perfis 

listados no anexo III e IV. Dessa forma, partimos de uma categoria de publicações informativas 

presente em todos os perfis dos repórteres G1 que, na maioria dos posts, publicaram fotos em 

algum lugar da avenida onde estavam posicionados. Tais publicações tinham foto e legenda, 

como o exemplo do desfile da G.R.E.S. União da Ilha, no qual o (Repórter G1 nº2 - Fernanda 

Rouvenat), postou uma foto com a seguinte legenda: “Concentração ajustes nas alegorias”, cuja 

representação da imagem retratava a concentração da escola e os integrantes da harmonia 

realizando ajustes em um carro alegórico da União da Ilha (fig. 23). Nesse tipo de publicação 

uma informação nova foi apresentada de forma a complementar a transmissão televisiva.   

 

 

                                                           
51 Idem p.14. 
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Figura 23 – Repórter G1 nº2 (Fernanda Rouvenat) traz a timeline uma publicação que categorizaremos de 

“publicações informativas”, cujo objetivo é trazer uma informação a mais ao desfile. 

  

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Além disso, em todas as publicações dos repórteres do G1, estabeleceu-se um padrão onde 

ao final do conteúdo escrito, seja a legenda para as fotos publicadas, seja o conteúdo apenas de 

texto, era escrito a #Globeleza e um link de redirecionamento que conduzia o usuário à foto ou ao 

texto postado na rede social do repórter. As tipologias (categorias) encontradas durante todo esse 

percurso de análise, foram percebidas diante da repetição de temáticas idênticas durante as 

publicações na timeline52 das transmissões dos desfiles das escolas de samba. Os perfis G1 Rio de 

Janeiro e Redação G1, por sua vez, podem ser categorizados em publicações anunciativas (fig. 

24), cujo conteúdo era anunciar a escola que entrava na avenida; publicações informativas (fig. 

                                                           
52 Idem p.14. 
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25); cujo conteúdo, bem como presente nos perfis dos repórteres do G1, tinham o objetivo de 

trazer um conteúdo de informação complementar novo à transmissão televisa, por exemplo, um 

texto informando a quantidade de componentes, a quantidade de alas, a quantidade de carros 

alegóricos, a temática dos enredos entre outros; e por fim, percebemos uma última categoria de 

publicações chamativas (fig. 26), presentes nos perfis G1 Rio de Janeiro e Redação G1 (cujo 

conteúdo era realizar uma chamada, seja para vídeos eleitos pelos editores como destaques em 

momento específico dos desfiles, com link de redirecionamento, seja para realizar um chamada 

para algum episódio do desfile, por exemplo, um flagra de confusão, com link de 

redirecionamento, o qual conduzia o usuário a uma página específica do G1 que trazia a matéria 

completa). 

Figura 24 – Perfil G1 Rio de Janeiro anuncia as escolas de samba que entraram na avenida na primeira noite de 

desfile. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

 

Publicações 

anunciativas 
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Figura 25 – O perfil G1 Rio de Janeiro, através de uma mesma publicação “informativa”, informa ao público o 

enredo, o número de componentes, o intérprete e o horário que terá início o desfile da Estácio de Sá. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Figura 26 – O perfil G1 Rio de Janeiro, através de uma mesma publicação “chamativa”, chama o usuário para um 

vídeo destaque de determinado desfile, redirecionando o usuário por um link. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Publicações 

Informativas 

Publicações 

Chamativas 
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A diferença entre as categorias publicações anunciativas e publicações chamativas se deu 

basicamente com relação ao conteúdo, onde uma anunciava “propriamente dito” o que estava por 

vir e a outra apenas tinha o objetivo de realizar uma pequena chamada (talvez inclusive com o 

intuito de realizar uma quebra no conteúdo informativo que era transmitido na timeline).  

Com relação aos perfis dos usuários que publicaram na timeline53 do G1, durante a 

transmissão, o primeiro fato que devemos registrar é que todas as publicações desses usuários 

foram escolhidas pelos editores do Site G1 e essa informação constava na timeline (fig. 27). 

Segundo Nelson Traquina (2005), o processo de produção/seleção da notícia perpassa por 

uma série de etapas (escolhas), por diversos caminhos (gates). Tais funis, caminhos, ou portões, 

são opções do jornalista (gatekeeper) que decide se a notícia passa ou cessa naquele instante por 

um processo semelhante ao que ocorre quando um comentário de um usuário é postado na 

timeline54 da transmissão do carnaval no Site G1, onde os editores são responsáveis pelas 

escolhas daqueles comentários que farão parte da transmissão.  

“A teoria do gatekeeper avança igualmente uma concepção bem limitada do 

trabalho jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no conceito de “sele- ção”, 

minimizando outras dimensões importantes do processo de produção das 

notícias, uma visão limitada do processo de produção das notícias” 

(TRAQUINA, 2005, p. 151).  

De acordo com as publicações dos perfis de usuários, chegamos as seguintes categorias: 

publicações de elogio à transmissão do Site G1 (fig. 28) e, também, de elogio às escolas (fig. 29); 

publicações de demonstração de torcida (fig. 30), e publicações de crítica às escolas. 

                                                           
53 Idem p.14. 

54 Idem p.14. 
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Figura 27 – Todas as publicações dos usuários que entraram na timeline foram escolhidas pelos editores do Site G1. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Escolhido pelo Editor. 
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Figura 28 – Publicação de elogio a Transmissão. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

 

 

 Publicação de elogio a 

transmisão. 

 Publicação de elogio a 

transmisão. 
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Figura 29 – Publicação de elogio a Escola de Samba. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Publicação de elogio a 

uma escola de samba. 
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Figura 30 – Publicação de demonstração de torcida a uma escola. 

 

Fonte: Print screen da timeline da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, pelo Site 

G1, acessado em 07 fev 2016  

Além dessa estratégia de transmissão online, através do Site G1, a empresa também realiza 

uma transmissão pela página do Facebook, em paralelo, através de perfis específicos, com 

publicações que muitas vezes redirecionam o usuário para acompanhar a transmissão, ao vivo, no 

Site G1 como percebemos no próximo item.      

3.3. Facebook: Página Globeleza e Perfil do Site G1  

Uma cobertura jornalística midiática de um evento com transmissão ao vivo, em tempo real 

por uma página do Facebook que solicita a participação do público (usuários online) em torno de 

uma hashtag (Exemplo: #Globeleza) possui interesses específicos nesse formato de interação, 

Publicação de 

demonstração de torcida 
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onde a participação ativa do usuário é indispensável a esse modelo de interação cujo pedido para 

participar está explícito em cada publicação nas redes sociais. 

Com relação às redes sociais digitais, a TV Globo repercutiu a transmissão televisiva 

principalmente no perfil Globeleza até o carnaval de 2015, no Facebook e no Twitter (aqui 

somente citado, visto que essa rede social não é objeto de nosso estudo nessa pesquisa), 

compartilhando ou retuitando alguns posts pelo perfil G1 também no Facebook e no Twitter. Já 

no carnaval do ano de 2016, houve uma mudança estratégica e o Site G1 desativou as páginas 

Globeleza do Facebook e do Twitter e centralizou a repercussão da transmissão apenas no perfil 

do Site G1 de ambas redes sociais.  

A página Globeleza do Facebook, criada em 2012 e extinta no início de 2016, antes do 

período do carnaval, promoveu um formato de transmissão, em tempo real online, que estimulou 

os usuários a comentarem as publicações utilizando uma hashtag(#) antes da palavra Globeleza, 

criando o #Globeleza, para todas as conversações que surgissem a partir de posts, na transmissão 

carnaval do Rio de Janeiro até o ano de 2015. A cada nova escola que entrava na avenida, a 

página Globeleza do Facebook realizava uma publicação com uma imagem (foto ilustrativa da 

bandeira da Escola de Samba) e com a expressão: #NomedaEscolaNaGlobo desenhado na 

bandeira (fig. 31). No texto da publicação havia a informação de que a escola já estava na 

avenida e, logo na sequência, um link que direcionava para o Site G1 Carnaval 2015, do portal 

Globo.com (G1), com a transmissão ao vivo daquele desfile. Na linha subsequente da mesma 

publicação, uma outra mensagem, com o seguinte pedido aos usuários: comente com 

#NomedaEscolaNaGlobo e #Globeleza de formas simultâneas nos comentários.  
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Figura 31 – Até o ano de 2015, o formato de divulgação do carnaval do Site G1 se dava pelo perfil Globeleza do 

Facebook e no Twitter. 

 

Fonte: Print screen perfil do Site G1 no Facebook, acessado em 15 fev 2015. 

No último carnaval de 2016, um formato semelhante a esse foi incorporado pelo perfil do 

Site G1 no Facebook (fig. 32) e no Twitter.  

Figura 32 – Formato semelhante ao que era realizado na página desativada Globeleza do Facebook, foi incorporado, 

a partir de 2016, ao perfil do Site G1, no Facebook. 

 

Fonte: Print screen perfil do Site G1 no Facebook, acessado em 07 fev 2016  
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No Facebook, a página Globeleza existia desde 2012 e, no dia 04 de dezembro de 2015, 

possuía um total de 132.688 curtidas por seus usuários. O funcionamento desse perfil era restrito 

há alguns meses antecedentes e outros posteriores ao período em que se comemora o carnaval 

(período relativamente curto se comparado aos 12 meses de um ano). A última postagem da 

página Globeleza, em 2015, ocorreu no dia 02 de março daquele ano.  

Em um primeiro momento, propôs-se uma análise documental comparativa na página 

Globeleza do Facebook, analisando o uso da #Globeleza nas publicações, em tempo real, nos 

dois dias de desfile das escolas de samba (15 e 16 de fevereiro de 2015), do grupo especial e a 

comparação desse uso com as publicações dos dois dias de desfile do grupo especial do carnaval 

de 2016. De acordo com Moreira (2008), o recurso da análise documental costuma ser utilizado 

com o propósito de resgatar a história dos meios de comunicação, personagens ou períodos. “As 

fontes mais comuns são os acervos de impressos (jornais, revistas, catálogos, almanaques). Mas 

também serve como expediente a consulta a documentos oficiais, técnicos ou pessoais” 

(MOREIRA, 2008, p. 270). 

A cultura pela marcação de assuntos nas redes sociais através de uma hashtag se consolidou 

primeiramente no Twitter. Segundo Santaella e Lemos (2010, p.108), “as hashtags são 

indexadores de temas, tópicos e/ou palavras-chave que agregam todos os twetts que as contêm em 

um mesmo fluxo, onde é possível observar a formação de uma comunidade ao redor do uso 

específico da #hashtag”. Nesse âmbito, em uma análise mais específica das publicações que 

continham o pedido para os usuários comentarem com o uso da hashtag em #Globeleza, nas 

postagens que anunciavam as escolas, foi possível verificar um aspecto comum nessas postagens: 

em todos os posts, referentes ao anúncio de cada uma das 12 escolas de samba do grupo especial, 

no Facebook, estava presente um pedido explícito dos administradores da página Globeleza para 

que os usuários comentassem nas postagens utilizando a #Globeleza, nos comentários 

adicionalmente com o #nomedaescolanaglobo.  

De acordo com Recuero (2014, p.172), “essas interações enquanto ações comunicativas 

geram trocas sociais capazes de constituir laços e capital social e constituem um universo muito 

mais rico para o estudo da rede do que a mera constatação de uma conexão existente”. A página 

G1, no Facebook, também compartilhou algumas das publicações da página Globeleza em sua 
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timeline55, o que fez com que a #Globeleza fosse amplificada em sua proporção na rede, no 

carnaval de 2015.  

Além disso, outras conversas surgiam em outros perfis, ou em grupos do Facebook, e 

também, em outras plataformas de redes sociais na internet no qual a #Globeleza passava a ser 

utilizada. A partir da análise documental da postagem
56

 realizada no dia 16/02/2015 (fig. 33), na 

página Globeleza, após o primeiro dia de desfile, pode-se inferir que a #Globeleza foi monitorada 

pela empresa Globo.com e pode consolidar a forma em que o Site G1 encontrou de mensurar 

qualitativamente a audiência dos desfiles das escolas de samba. Ao clicar no link apresentado na 

postagem e ser redirecionado para o Site G1, percebe-se que a estratégia da postagem possa estar 

relacionada a apontar a popularidade das escolas cariocas no Twitter e no Facebook pelo mundo e 

pelo Brasil, durante os dias de desfile, mensurando pela #Globeleza.  

Figura 33 - Exemplo de postagem na página Globeleza do Facebook. 

 

Fonte: Print screen da postagem disponível em 

https://www.facebook.com/Globeleza/photos/a.522044801148180.120691.347356571950338/933991713286818/

?type=3&theater acessado em 06 dez 2015 

                                                           
55 Idem p.14. 

56
 Mapa Múndi do Carnaval #Globeleza nas Redes Sociais. Disponível em < http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/carnaval/2015/desfile-dia-1-mapa-mundi-redes-

sociais.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1> Acessado em 06 dez 2015 
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Como resultado da comparação da análise de conteúdo entre o modelo de transmissão de 

2015 e 2016, nas páginas Globeleza do Facebook, e no perfil do Site G1 no Facebook, percebe-se 

que em ambos modelos a proposta é de chamar o usuário para a transmissão, em tempo real, e 

conduzi-lo ao Site G1, havendo sempre um pedido explicito para o usuário colaborar com a 

transmissão e reverberar o uso da #Globeleza em sua própria rede social. 

Além do mapeamento qualitativo do conteúdo no Site G1 e nos perfis do G1 e Globleza na 

rede social Facebook, realizamos uma entrevista com equipe de produção e jornalismo do Site G1 

que trabalha na transmissão dos desfiles das escolas de samba, no carnaval do Rio de Janeiro, 

com objetivo de compreender melhor as estratégias de transmissão da empresa. 

3.4 Entrevista com a equipe do Site G1 

A entrevista realizada, com a equipe do Site G1, começou a ser formulada a partir da 

necessidade de ouvir da empresa responsável pela transmissão dos desfiles das escolas de samba 

quais seriam as estratégias de interação com o público alvo, através das redes sociais. Entender o 

propósito e demonstrar os interesses da empresa com o tipo de transmissão realizada no carnaval 

carioca é poder perceber a maneira pela qual a empresa realiza a transmissão. Com isso, entramos 

em contato com a Globo.com, mais especificamente com um Departamento, que se denomina de 

Globo Universidade. Esse setor é responsável por ser a ponte entre pesquisadores e a empresa 

Glovo.com quando há a necessidade de se realizar uma pesquisa acadêmica. O funcionário da 

Globo Universidade, Juan Manuel Guadelis Crisafulli, recebeu nosso primeiro email com uma 

solicitação de uma entrevista com o setor responsável pelo Site G1 carnaval, no dia 08/04/2015. 

Depois de algumas idas e vindas, no dia 21/08/2015, a Globo Universidade nos enviou a 

entrevista respondida pela Gerente de Produto, Paloma Raison Pietrobelli, que trabalha na 

Globo.com desde 1999.  

O questionário foi pensado com seis perguntas diretas e o objetivo da primeira pergunta foi 

tentar entender como o G1 utiliza a informação enviada pelos usuários durante a transmissão dos 

desfiles. 

Nas segunda e terceira perguntas a ideia foi compreender quais são os mecanismos utilizados 

pelo G1 para checar a veracidade das informações recebidas dos usuários. 
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A partir da quarta pergunta a ideia foi tentar entender como o G1 trabalha com o conceito de 

transmissões colaborativas (aquelas em que os usuários colaboram ativamente na transmissão ao 

vivo), e tentar entender quais são os objetivos do Site G1 nesse tipo de interação com os usuários. 

Na entrevista, Paloma Pietrobelli, explicou como o Site G1 procura trabalhar com a 

informação que recebe através de uma rede Social do seu público alvo durante a transmissão de 

um evento ao vivo e que de uma forma geral, observações sobre incorreções de nosso conteúdo 

ou de que está ocorrendo algum evento de importância são passadas para as editorias 

responsáveis pelo material para serem checadas. Sugestões e críticas também sempre são 

avaliadas, segundo a gerente.   

De acordo com Paloma Pietrobelli, o Site G1 nunca emite uma informação sem ser checada, 

antes de divulgá-la na transmissão ao vivo, de modo a trabalhar com a veracidade da informação 

que recebe das redes Sociais. Para verificar a veracidade das informações recebidas pelas redes 

sociais a equipe do Site G1 realiza a apuração com fontes oficiais e se alguma foto for enviada ao 

Site a equipe telefona para o autor da imagem. E mesmo assim, a equipe do G1 checa se a foto 

inédita através de ferramentas como a busca reversa de imagens do 

Google https://images.google.com/imghp?hl=pt-BR&gws_rd=ssl, de acordo com Paloma. 

Conforme Paloma Pietrobelli, as transmissões jornalísticas colaborativas são responsáveis por 

ampliar a participação do público alvo na transmissão de eventos ao vivo, porque muitas vezes os 

leitores/telespectadores gostam de se ver como parte da festa, da transmissão. Mas, para a gerente 

de Produto isso é uma fração menor do que atrai a audiência – que é mais passiva, de acordo com 

seu ponto de vista. Aqui percebemos uma dicotomia, pois mesmo com o alto investimento da 

empresa em novas tecnologias, em busca de um formato de transmissão do carnaval que busque 

uma maior participação e interação dos usuários a gerente de produto ainda pensa que a maior 

parcela dos usuários são passivos.  

Além disso, Paloma Raison Pietrobelli confirmou que as transmissões colaborativas do 

Carnaval Carioca podem ser consideradas estratégias de interatividade entre o evento 

carnavalesco como um todo e o seu público alvo ratificando a hipótese de nossa pesquisa. 

https://images.google.com/imghp?hl=pt-BR&gws_rd=ssl
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3.5 Conclusão total das análises 

Nos primeiros tópicos dessa terceira parte da pesquisa buscou-se explicar a proposta 

metodológica percorrida. Aqui a proposta passa a ser uma conclusão total das análises anteriores 

em uma tentativa de esmiuçar alguns dos resultados alcançados pela pesquisa. 

Depois de analisar a transmissão televisiva, em tempo real, pelo Site G1 a proposta foi 

realizar uma análise dos resultados produzidos, após o mapeamento de conteúdo da página 

Globeleza e perfil do G1 no Facebook. Os perfis Globeleza do Facebook e do Twitter foram 

desativados para a transmissão dos desfiles das escolas de samba no ano de 2016. A estratégia do 

Site G1 foi de utilizar apenas o perfil G1 do Facebook e do Twitter para servir de apoio a 

transmissão ao vivo que ocorria na timeline57 do Site G1.  

A cada nova escola que entrava na avenida uma nova publicação nas páginas das redes 

sociais redirecionava os usuários online para a transmissão do desfile que ocorria, ao vivo, e era 

transmitido na íntegra pelo Site G1.  

Desse acordo com o modelo adotado, infere-se que o Site G1 utilize as redes sociais de 

forma a amplificar e produzir novos sentidos a transmissão dos desfiles das escolas de samba 

onde se busca uma interação mais próxima dos usuários que também passam a produzir 

conteúdos e não apenas receber o conteúdo. Para Cannito (2010), o espectador do futuro vai 

querer estar sempre interagindo e não vai suportar a situação de passividade. “O argumento vai 

mais ou menos nesta linha: “os jovens e as crianças não saem da internet e dedicam seus dias aos 

jogos eletrônicos”. Dessa constatação deduz-se que a próxima geração não aguentará permanecer 

passiva diante da televisão” (CANNITO, 2010, p.19). Porém, o autor ainda ressalta que enquanto 

crianças nós recorremos mais aos jogos comparativamente do que na vida adulta. Desse modo, o 

vídeo game concorreria com o brinquedo físico e não com a televisão. Segundo Cannito (2010), a 

televisão tem interatividade e há vários tipos de interatividade. O autor, classifica “os níveis de 

interatividade, da seguinte forma: “a) escolher o programa: a interatividade se dá pela escolha da 

grade de programação”; “b) Bater um papinho: a interatividade aqui não é com o programa, e sim 

com o outro espectador/usuário”; “c) participar: o espectador vota ou manda cartas para ser 

premiado”; “d) mudar o programa: todos os aplicativos voltados à personalização do programa 

                                                           
57 Idem p.14. 
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tem essa função” e, finalmente “e) ter a possibilidade de criar: a forma mais radical de 

interatividade é a intervenção direta do usuário sobre a obra, recriando-a ao seu gosto ou com 

base em algum sistema automático, programa de acordo com seus interesses” (CANNITO, 2010, 

p.148-149). Analisando os níveis de interatividade propostos por Cannito (2010), o que mais se 

aproxima da transmissão televisiva dos desfiles das escolas de samba, ao vivo, pela internet no 

Site G1 é o último “ter a possibilidade de criar” onde os usuários interagem pela timeline 

recriando a transmissão ao seu gosto.  

Após realizar uma análise dos resultados produzidos, após o mapeamento de conteúdo da 

página Globeleza e perfil do G1 no Facebook prentendeu-se analisar os resultados da técnica de 

entrevista em profundidade feita com a equipe do Site G1. A entrevista foi realizada com foi a 

Gerente de Produto, Paloma Raison Pietrobelli, que trabalha na Globo.com desde 1999, de forma 

a tentar entender quais são estratégias da empresa em implementar esse modelo de transmissão ao 

vivo pelo Site G1.  

Como resultados da entrevista pode-se inferir, a partir das respostas, que a equipe do Site G1 

entende que, as transmissões jornalísticas colaborativas são responsáveis por ampliar a 

participação do público alvo na transmissão de eventos ao vivo porque muitas vezes os 

leitores/telespectadores gostam de se ver como parte da festa, da transmissão. Porém, a empresa 

reconhece que a maior parcela do público ainda é mais passiva do que ativa, o que aponta uma 

dicotomia. 

Além disso, há um reconhecimento da empresa de que as transmissões colaborativas do 

carnaval carioca podem ser consideradas estratégias de interatividade entre o evento carnavalesco 

como um todo e o seu público alvo.  

Para finalizar, a partir das respostas da entrevista, infere-se que as transmissões colaborativas 

são uma experiência particular de interação para o público alvo que acompanha as transmissões 

do carnaval pela timeline do Site G1. 
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4 - CONCLUSÃO 

Essa pesquisa que teve como título “Carnaval 2.0: As transformações da cobertura 

midiática dos Desfiles das Escolas de Samba a partir das transmissões colaborativas da Web” 

pretendeu mergulhar no atual momento das transmissões do carnaval carioca, no Sambódromo, e 

através de toda a metodologia aplicada se empenhou em compreender quais são as 

transformações na transmissão, ao vivo e em tempo real, realizada pelo Site G1 e como o Site G1 

se apropria dessa cobertura amadorística realizada pelos usuários anônimos no ambiente da 

timeline58 da transmissão do Site G1 e nas redes sociais de impulsionamento, principalmente o 

Facebook nos perfis Globeleza e Site G1 (particularmente pós-advento da Web 2.0). Os 

resultados obtidos por essa pesquisa e esmiuçados no capítulo anterior tiveram como norte se 

atentar a essa problemática envolvida nessa discussão. 

A primeira parte da pesquisa se ateve em refazer o contexto histórico das transformações do 

cotidiano do carnaval carioca e dos desfiles das escolas de samba. Foi também marcado o início 

das relações da mídia com os desfiles das escolas de samba, primeiramente uma relação de 

patrocínio aos desfiles das escolas de samba pelos principais jornais de mídia impressa do país. 

Posteriormente, marcamos com o início da relação com o rádio, muito importante na fase pré-

carnavalesca, principalmente com relação à divulgação dos sambas enredo. O carnaval das 

escolas de samba continuava sua transformação e chegou à televisão, ou melhor, a televisão 

chegou às escolas de samba iniciando a relação midiática com o evento. A construção do 

sambódromo proporcionou o que Araújo (2000) denominou de “Revolução Econômica” dos 

desfiles das escolas de samba, momento posterior a um período marcado por uma “Revolução 

Estética” na década de 70. Com o Sambódromo erguido iniciava-se um período de apropriação 

midiática televisiva. A partir dos anos 2000, as novas tecnologias surgem a partir do 

desenvolvimento da internet e as transmissões televisivas do carnaval avançariam em direção à 

produção midiática online. 

Na segunda parte da pesquisa a proposta foi realizar um reflexão sobre a construção do 

carnaval midiatizado marcado pela passagem da TV à internet em um ambiente cada vez mais 

                                                           
58 Idem p.14. 
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propício a consolidação da convergência midiática e da cultura da conexão no carnaval. Nesse 

cenário entra em cena um processo de transmissões colaborativas a partir dos usos das redes 

sociais permitido a partir do modelo de transmissão proposto pelo Site G1 Carnaval. Nesse Site 

surge o aparecimento da timeline59 modelo que estimula o uso das redes sociais e a participação 

crescente dos usuários no momento em que ocorrem as transmissões. 

Por fim, chegaríamos a terceira parte da pesquisa onde a proposta foi realizar uma reflexão 

sobre a existência de uma nova produção de sentido no carnaval. Nesse sentido, partimos para 

uma análise do questionário elaborado na ferramenta Google Docs e divulgado no Facebook, 

com perguntas direcionadas àqueles que acompanham as transmissões das escolas de samba e 

suas formas de interação pelas redes sociais. Na sequencia, realizamos um mapeamento do 

conteúdo da transmissão televisiva realizada pelo Site G1, em tempo real, para posterior análise, 

especificamente na timeline da transmissão, ao vivo. Em seguida, realizamos uma análise 

documental das páginas Globeleza e Perfil do G1 no Facebook. Na etapa subsequente, realizamos 

uma entrevista em profundidade com a equipe do Site G1 para entender os objetivos pela adoção 

do formato de transmissão atual.  

Com a divisão da pesquisa nessas três partes pudemos ter uma visão ampliada da 

importância desse estudo para o campo da comunicação ao entendermos como se deram as 

transformações midiáticas sofridas pela transmissão dos desfiles das escolas de samba, 

particularmente, a importância dessa pesquisa para o Programa de Mídia e Cotidiano, se 

compreende pelo fato de o carnaval sempre ter mantido sua relação com a mídia e sempre se 

fazer presente ao cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa tivemos que fazer algumas alterações e 

algumas adaptações. Quanto às alterações tivemos que modificar o problema de pesquisa que se 

antes estava relacionado com o fato de como o público interage com a transmissão, ao vivo e em 

tempo real, realizada pelo Site G1, finalmente chegamos ao problema de como a transformação 

da transmissão televisiva se deu com o advento das redes sociais. Ao avançarmos nas três partes 

dessa pesquisa, percebemos que esse estudo pode ser desdobrado futuramente em como o 

cidadão comum faz esse carnaval interativo e o disponibiliza nas redes sócias, ou também, como 

                                                           
59 Idem p.14. 
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as escolas de samba se preparam e se planejam para atuar diante desse novo formato de 

transmissão implementado pelo Site G1. 

Ao assumir o discurso pró-carnavalesco e atuar no fortalecimento institucional e 

disseminação da festa enquanto bem simbólico nacional, a mídia, especificamente a televisiva 

assumiu um protagonismo que vai além da movimentação turística na cidade do Rio de Janeiro 

ou no fortalecimento da identidade cultural de certos grupos. Os meios de comunicação de massa 

têm atuado na construção de uma nova forma de cotidianidade na vida do povo brasileiro, em 

especial dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com Hall (2003), a cultura popular é organizada em torno da contradição: forças 

populares versus bloco de poder. O termo popular e o sujeito coletivo ao qual ele se refere "povo" 

estabelece uma relação problemática, pois assim como não há um conteúdo fixo para a categoria 

da "cultura popular", não há um sujeito determinado em que se possa atrela-la: "o povo".  Dessa 

forma, "a cultura popular é um dos locais onde a luta a favor ou contra a cultura dos poderosos 

engajada; é também o prêmio a ser conquistado ou ser perdido nessa luta. É a arena do 

consentimento e da resistência" (HALL, 2003, p. 263). O carnaval carioca, em especial, o 

planejamento dos enredos das escolas de samba, esteve ligado historicamente a uma produção de 

carnaval popular (feito pelos populares das comunidades e para esses, traduzindo-se assim em 

uma festa do povo) afetando desde sempre o cotidiano de uma parcela da população do Rio de 

Janeiro. A partir dos resultados obtidos por essa pesquisa, a hipótese inicial de que as 

transmissões colaborativas pelas redes sociais surgiram como uma ferramenta de interação das 

transmissões, ao vivo, do Sambódromo no carnaval carioca pode ser verificada mediante análise, 

por técnica de entrevista realizada, dos formulários respondidos pela equipe do Site G1 

chegando-se a uma dicotomia quanto a participação ativa dos usuários na rede que para a equipe 

do G1 sua grande maioria ainda é passiva. Por outro lado, atingiu-se os objetivos gerais ao 

compreender a forma de interação ocorrida entre público (usuários das redes sociais) e produtor 

(empresa) e atingiu-se, ainda, os objetivos secundários da pesquisa ao termos compreendido que 

as transmissões colaborativas são consideradas estratégias de interatividade entre o público e o 

evento, e ao entendermos que as transmissões colaborativas do Sambódromo, de fato, são 

responsáveis por aproximar o grande público do evento, gerando uma experiência particular ao 

abrir um novo canal de interação, no qual o próprio público passa a ser um produtor de conteúdo 
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nas transmissões, a partir dos resultados obtidos e discutidos no capítulo anterior a partir da 

pesquisa exploratória com os usuários na rede, e, também, a partir da análise de conteúdo 

realizada na timeline
60

 da transmissão, ao vivo, em tempo real realizada pelo Site G1, 

respectivamente.  É preciso marcar, no entanto, que não realizamos um estudo de recepção no 

sentido clássico, mas compreendemos essa relação com o público a partir das respostas dos 

questionários aplicados na rede e da própria leitura da rede (a partir dos relatos produzidos, tanto 

pela empresa quanto pelos usuários). 

Com isso, as transformações midiáticas ocorridas na transmissão dos desfiles das escolas de 

samba foram responsáveis por alterar a forma cotidiana que os desfiles foram historicamente 

construídos. Ao analisarmos o carnaval, mais especificamente os desfiles das escolas de samba 

do Rio de Janeiro, como um movimento peculiar da cultura carioca brasileira, conseguimos 

aproximá-lo ao entendimento de Heller (2000). De uma forma ou de outra a vida cotidiana 

atravessa a passarela do samba e ao mesmo tempo é atravessada por ela. 

Desta forma, analisando-se o resultado final inserção das transmissões colaborativas no 

modelo de Carnaval 2.0, na construção de um carnaval multimidiático convergente, a partir da 

consolidação das transmissões televisivas online, observamos que a pesquisa revelou um déficit 

de potência tecnológica, pois: se por um lado à mídia detentora dos direitos de transmissão tem o 

papel de relevante ao abrir o processo de transmissão a uma tendência colaborativa, realizada em 

paralelo por telespectadores utilizando todo aparato tecnológico da timeline do Site G1 Carnaval 

e também das redes sociais; por outro, práticas tradicionais de seleção por gatekeepers ainda se 

mantém presentes nesse formato de transmissão e, nem todo o conteúdo recebido na transmissão 

é disponibilizado pelos editores no ar ratificando a manutenção de processos contínuos de 

alienação intelectual, próprios da indústria cultural.  

Além disso, a partir da negativa do Site G1 em permitir o acesso aos relatórios das redes 

sociais da empresa, para proporcionar uma análise mais profunda, fica uma percepção de que o 

jornalismo profissional da empresa utiliza ainda de forma tímida as práticas de jornalismo 

colaborativo dos usuários na transmissão dos desfiles. Ao mesmo tempo, pelo baixo número de 

respostas ao questionário divulgado nas redes sociais, com apenas 130 respondentes, ficou clara a 

                                                           
60 Idem p.14. 
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percepção de que esses usuários das redes sociais, talvez ainda não estejam preparados para esse 

formato de interação proposto ao carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. 

Porém, há que se reconhecer através dessa pesquisa que a experiência carnavalesca, é 

possível, em parte, graças à preservação dessa forma de manifestação cultural na mídia e agora de 

maneira ampliada com a participação cada vez mais ativa dos usuários, através das ferramentas 

tecnológicas disponíveis seja a transmissão em streaming, seja com a possibilidade da interação 

nas redes sociais, proporcionando a construção de uma nova visão crítica e transformadora do 

carnaval das escolas de samba. 
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ANEXOS 

ANEXO I – TABELA I 

ANEXO I – TABELA I 

Quadro Análise – Mapeamento do Conteúdo – Site G1 – PRIMEIRO DIA DE DESFILE 

Escola de 

Samba 

Data da 

Postagem 
Usuário / Perfil Conteúdo 

 

G.R.E.S. 

Estácio de Sá 

 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto - Concentração posicionamento dos 

Carros. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2  

Foto - Concentração ajustes nas 

alegorias.#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto - Chamada para o desfile. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Concentração maquiagem dos 

integrantes.#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Entrevista personagem componente 

anônimo no desfile.#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anúncio da primeira escola e 

quantidade de componentes. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – arquibancada mostra torcida de escola. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – passarela sendo pintada. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – garis recebendo orientações no meio da 

avenida.#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – carro alegórico com temática 

explorada na legenda.#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº4 

Foto – Entrevista personalidade Jorge 

Fernando. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – flagra de confusão com link 

redirecionando para o site. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Concentração mascotes olimpíadas. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Carro alegórico com tocha olímpica. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Texto – Hino nacional é tocado em 

homenagem jogos olímpicos. #Globeleza link 
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Repórter G1 – 

nº3 

Texto – Depoimento de mulher melão. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – público canta o hino nacional. 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – David Brasil com Depoimento. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Avenida recebendo público. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Guarda Municipal toca cidade 

maravilhosa antes da abertura dos desfiles. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº4 

Foto – detalhe da maquiagem de um 

componente. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – detalhe de fantasias de uma ala. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – fantasia do casal de porta bandeira e 

mestre sala. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº4 

Foto – rainha de bateria da Estácio de Sá. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Texto – Informa que por recomendação 

médica, o Rei Pelé não poderá desfilar. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anuncia o começo do desfile da 

primeira escola. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Aperte F5 para acompanhar a 

transmissão em vídeo. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – carro alegórico é destaque. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº3 

Texto – Confirma que Neymar não estará 

presente no desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1  

Foto – suspeito de assalto é retirado do meio 

da escola. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – Anuncia alguns dados sobre o desfile. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – dispersão policiais acompanham 

desfile. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – descrição da fantasia do casal de 

mestre sala e porta bandeira. 
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G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – detalhes sobre o desfile da Estácio. 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – aborda destaque de carro alegórico. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 
Foto – abre alas da Estácio. 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – destaca luzes na saia de uma ala. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Estácio de Sá 

 

07/02/2016 

 

Repórter G1 – 

nº3 

 

Foto – entrevista personalidade rainha de 

bateria da Acadêmico da Grande Rio. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 

Texto – explicação sobre homem expulso. 

#Globeleza link   

G1 Rio de 

Janeiro 
Foto – explica fantasia da rainha de bateria. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – explica comissão de frente a União da 

Ilha. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Texto – depoimento do coreógrafo da 

comissão de frente a União da Ilha. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – explica carro alegórico da Estácio. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – explica como foi o desfile da Estácio e 

dá detalhes. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – explica comissão de frente da Estácio 

e dá detalhes. 

 

 

 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Dá destaque ao personagem conhecido 

do carnaval do Rio, o Gari Renato Sorriso, 

destaque de um carro alegórico da Estácio. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 
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Repórter G1 – 

nº2 

Texto – aponta vibração do setor 1 com 

comissão de frente da União da Ilha. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – concentração carro alegórico se abaixa 

para passar em viaduto. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – anuncia o término do desfile da 

Estácio. 

  

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – rainha da bateria da Estácio com 

depoimento. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – anuncia o início do desfile da União 

da Ilha. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – choro da rainha da bateria da Estácio. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Texto – presidente da Beija-Flor confiante no 

trabalho. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – choro da rainha da bateria da Estácio 

que queria cuspir fogo. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

União da 

Ilha do 

Governador 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Maratonistas Vanderlei Cordeiro 

cruzando Sapucaí com réplica tocha olímpica. 

 

Repórter G1 – 

nº7 

 

Foto – Integrantes da Estácio se abraçam 

emocionados. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Texto – Aponta comemoração de Chiquinho 

Spinoza um dos carnavalescos da Estácio de 

Sá. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

União da 

Ilha do 

Governador 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Fala do Enredo e dos carnavalescos 

da União da Ilha. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Fala dos 9 postos médicos do 

Sambódromo e da quantidade de 

atendimentos até 22h de domingo. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 
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Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Viaduto próximo ao Sambódromo 

camarote popular. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Comissão de Frente Beija-Flor. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Explica o que a União da Ilha 

pretende mostrar na Avenida. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Informa o número de componentes e 

alas da União da Ilha e trecho do Refrão. 

 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Apresentadora Glenda Kozlowskic 

destaque carro da União da Ilha. #Globeleza 

link 

G.R.E.S. 

União da 

Ilha do 

Governador 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Setor 13 torcedores do Santos 

aguardam a Grande Rio. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Explica em detalhes a comissão de 

frente da Ilha. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Eslista Lenny Niemeyer festeja com a 

União da Ilha. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº4 

Foto – Neguinho da Beija-Flor diz que a Beija 

não está de bobeira. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Vanderlei Cordeiro continua correndo 

mesmo depois do desfile da Ilha. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Vanderlei Cordeiro diz que espera ter 

passado a emoção para atletas olímpicos. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G.R.E.S. 

União da 

Ilha do 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Cris Monero representa o Panteão da 

União da Ilha. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Prefeito do Rio, Eduardo Paes curte o 

desfile da Ilha. #Globeleza link 
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Governador G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Beija-flor vai usar um drone no desfile 

para corrigir falhas. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Eduardo Paes se diverte ao lado dos 

Garis. 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – Descreve o nome do enredo da Ilha. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Violinista da Maré vão tocar na bateria 

da Beija-Flor. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Alegoria da Ilha com bicicletas. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Ala com bonecos reais da Ilha. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Baiana da Ilha passa mal e é amparada 

na avenida. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Carro Alegórico da Ilha. #Globeleza 

link 

G.R.E.S. 

União da 

Ilha do 

Governador 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº9 

Foto – Cláudia Raia na concentração para 

desfilar pela Beija-Flor. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Carla e Naldo (anônimos na selfie), 

desfile da Ilha. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Selminha Sorriso e Claudinho se 

preparam para o desfile da Beija-Flor. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Modelo Bianca Leão a frente dos 

ritmistas comandados por Mestre Ciça. 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Gabigol desfilará pela Grande Rio. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto - Bianca Leão e Bruna Bruno posam no 

recuo da Ilha. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Texto – Mestre de Bateria da Beija-Flor diz 

que foi gratificante junção dos ritmistas com 

orquestra da Maré. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – Concentração da Beija-Flor. 

#Globeleza link 
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Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Carro alegórico da União da Ilha com 

Cristo Redentor. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 
Foto – Ala dos compositores. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – Cláudia Raia bebendo água antes do 

desfile. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Beija-Flor 
07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Comissão de frente da Beija-Flor com 

coreógrafo. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1  
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1  
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Raissa, rainha de bateria da Beira-Flor 

levanta setor 1. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Jovens da orquestra da Maré a frente 

da bateria da Beija-Flor. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – Carnavalesco Fran Sérgio, 

representando o Marquês de Sapucaí vai 

apresentar o casal Selminha e Claudinho. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – anuncia o término do desfile da União 

da Ilha, segunda escola a entrar na avenida. 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Carro alegórico da Ilha na dispersão e 

selfies de anônimos. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Desfile da Ilha marcou a estreia de 

Bianca Leão na escola. 

Repórter G1 – 

nº8 

Texto – Giba, ex-jogador, comparou a 

emoção de desfilar com a participação nas 

olimpíadas. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Beija-Flor 
07/02/2016 

Redação G1  
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Integrantes da União da Ilha 

comemoram o fim do desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Lustre no carro abre alas da Beija-Flor. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Giovane Gavio diz que é muito bom 

estar perto do público e que essa energia vai 

contagiar nos jogos. #Globeleza link 
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G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – A atriz Thiala Ayala vai representar a 

primeira Miss Brasil no desfile da Grande Rio 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anuncio da entrada da Beija-Flor na 

avenida em busca do bicampeonato 

Repórter G1 – 

nº9 

Foto – Atriz Mel Maia vai entrar pela 

primeira vez na avenida com 11 

anos.#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Atriz Thiala Ayala que fez dieta o ano 

inteiro abriu mão do dia do desfile. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Beija-Flor 
07/02/2016 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº4 

Foto – Rainha da bateria da Grande Rio 

mostra surpresa da fantasia: loira pela 

primeira vez. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Cita que a escola de Nilópolis entra 

na avenida para contar a história do Marquês 

de Sapucaí. 

Repórter G1 – 

nº1 

Foto – Selminha e Claudinho completam 25 

anos de parceria na Sapucaí. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – David Brasil diz que a fantasia de 

Suzana Vieira é a mais bonita da avenida. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Coreógrafa da comissão de frente da 

Grande Rio: “Até costurar a gente costura”. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Até às 00h30min a Secretaria 

Municipal de Saúde realizou 220 

atendimentos aos foliões. 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Integrantes da Beija-Flor com 

dificuldades para unir partes de um carro 

alegórico. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Lucas e Luan passistas da escola 

Mirim da Grande Rio vão representar o Rei 

Pelé em duas fases da vida. #Globeleza link 

G.R.E.S. 07/02/2016 G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Comissão de frente da Beija-Flor 

mostra o período histórico da exploração do 
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Beija-Flor ouro, o desejo de liberdade do negro e as 

manifestações culturais e religiosas. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Cláudia Raia na Beija-Flor. #Globeleza 

link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Carnavalescos da Beija-Flor assinam 

o enredo: “Mineirinho genial! Nova Lima – 

cidade natal. Marquês de Sapucaí – o poeta 

imortal” que conta a história do marquês 

desde o nascimento até as benfeitorias como 

político influente no império. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – A escola celebra 25 anos de carreira do 

primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira 

Claudinho e Selminha Sorriso. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anuncia a quantidade de 

componentes e alas que desfila a Beija-Flor. 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Integrantes da Beija-Flor comemoram 

a união das partes de carro alegórico. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Beija-Flor 
07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 
Foto – Raissa, rainha a frente de sua bateria. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Neguinho da Beija-Flor comemora 40 

anos de avenida a frente da escola. 

Usuário – nº1 
Texto – Será difícil alguma escola fazer mais 

bonito que a Beija-Flor (elogio). 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – A comissão de frente de Nilópolis 

mostra o período histórico da exploração do 

ouro e o desejo de liberdade do negro. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Quarto carro da Beija-Flor chega a 

dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Terceiro carro da Beija-Flor empaca na 

dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Carro da Beija-Flor fica preso e precisa 

ser retirado em duas partes. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº9 

Foto – Débora seco aguarda o início do 

desfile da Grande Rio. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Carro é desmontado e sai da dispersão 

enquanto integrantes comemoram.#Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Bombeiros verificam carro da Beija-

Flor com fumaça. #Globeleza link 
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G.R.E.S. 

Beija-Flor 
07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Mestre Sala e Porta Bandeira fazem 

corrente antes do início do desfile. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Bateria da Grande e Rio chega com a 

camisa do Santos e moicano de Neymar. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – A Beija-Flor encerra o seu desfile em 

homenagem ao Marquês de Sapucaí. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Com luxo, último carro da Beija-Flor, 

chega a dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Integrantes da Beija-Flor comemoram 

junto com a torcida no fim do desfile. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

Rio 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anuncio da quarta escola na avenida: 

Acadêmicos do Grande Rio 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

Rio 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Laila declara que Beija-Flor veio para 

ganhar que o trabalho foi feito que espera 

estar feliz na quarta-feira. #Globeleza link    

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Neguinho da Beija-Flor tietado por fãs 

ao final do desfile.  #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Modelo Cláudia Nascimento diz que 

teve que vencer a timidez, mas desfilará de 

topless pela Mocidade. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Ala retrata imigrantes que chegaram 

em Santos. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Monique Alfradique, natural de 

Niterói, tem o coração dividido entre 

Viradouro e Grande Rio. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Pai de Neymar entra na avenida 

representando o craque na Grande Rio. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Modelo Renata Kuerten confessa estar 

nervosa para desfilar pela primeira vez na 

vida na Grande Rio. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto –  Mendigata será uma taça diante do 

carro do Rei Pelé. Emocionada com a estréia. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto –  Bruno Fernandes, o Sancho Pança da 

comissão de frente da Mocidade, levou 3h 
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para se maquear. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

Rio 

07/02/2016 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Mirela Santos e Wellington Muniz 

desfilaram com a diretoria da Grande Rio. 

#Globeleza link 

Usuário – nº2 
Texto – Perfil oficial do Santos FC anuncia a 

Grande e a cidade de Santos na avenida. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Comissão de frente da Grande Rio 

chega a dispersão e comemoram. #Globeleza 

link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Matheus Renan, o Pelé da comissão de 

frente da Grande Rio, confessa que é São 

Paulino. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Campeões do mundo desfilam pela 

Grande Rio. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Casal da Grande Rio dança na 

dispersão em frente ao setor 13. #Globeleza 

link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Daniele Santana “Foi cansativo, mas 

muito bom!”. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto - Coreógrafa da Grande Rio, Priscila, diz 

que o segredo é trabalho. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

Rio 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Bailarinos da comissão de frente da 

Grande Rio chegaram emocionados a 

dispersão. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Anuncia o enredo a quantidade de 

alas e componentes da escola. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Integrante da Grande Rio socorrida por 

bombeiros, na dispersão, após um desmaio. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 

Texto – A ex-BBB Fani Pacheco, que aceitou, 

foi convidada a se retirar da concentração por 

um segurança por não ter credencial. 

Redação G1 Texto – Descreve o refrão da Grande Rio. 
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Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Carro alegórico da Grande Rio traz 

destaques em balanço. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Integrante passa mal e é retirada de 

maca. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Baiana da Grande Rio é amparada no 

desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Baiana da Grande Rio manda beijo 

depois do desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Grande Rio sai com tranquilidade da 

Sapucaí. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Suzana Vieira: “Não gostei de sambar 

lá em cima. Quero chão”. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

Rio 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Suzana Vieira manda beijos para fãs 

após o fim do desfile. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Vários jogadores do santos 

participam do desfile. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Passistas da Grande Rio dão show na 

avenida. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Cláudia Leite cercada por fotógrafos 

ao chegar na concentração. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Cláudia Leite assediada na 

concentração, só se vê as penas da fantasia. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – “Thaila Ayala está mais diva que eu”, 

brincou David Brazil. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Jogadoras de futebol feminino do 

Santos desfilaram na Grande Rio. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Renata Kuerten veio de pavão na 

Grande Rio. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Renata Kuerten veio de pavão na 

Grande Rio. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos 

do Grande 

07/02/2016 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Cláudia Leite se diz “nervosa e 

ansiosa” antes do desfile da Mocidade. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 
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Rio Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Mendigata na selfie com fã depois do 

desfile da Grande Rio. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Sabrina Sato, rainha da Vila Isabel, 

também esteve na avenida no domingo. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Paloma Bernardi, rainha da Grande 

Rio diz após o desfile “maravilhoso”. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Grande Rio solta corações na avenida. 

#Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Encerrado o desfile da Grande Rio 

com 80 minutos. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Grande Rio solta balões de coração 

após o final do desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – Chegou a vez de Anitta na Mocidade. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Integrantes da Grande Rio 

emocionados ao fim do desfile. #Globeleza 

link 

G.R.E.S. 

Mocidade 

Independente 

de Padre 

Miguel 

07/02/2016 Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Cercada por seguranças Anitta sai de 

camarote da Prefeitura para desfilar pela 

Mocidade.#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Mocidade 

Independente 

de Padre 

Miguel 

07/02/2016 

Redação G1 

Texto – Anuncio do início do desfile da 

Mocidade. Cita o enredo da escola: “O Brasil 

de La Mancha: sou Miguel. Padre Miguel. 

Sou Cervantes. Quixote cavaleiro. Pixote 

Brasileiro. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Camila Ribeiro e Larissa Maxiliano 

comemoram retorno e estreia pela Grande 

Rio. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº3 

Foto – Anitta agradece o carinho de todos na 

concentração da Mocidade. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – David Brazil faz alegria dos fãs da 

Grande Rio. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 
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G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – A Mocidade Desfila com 4 mil 

componentes divididos em 38 alas e sete 

carros alegóricos. 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – Trecho do samba da Mocidade. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Sancho Pança e Dom Quixote 

representados no desfile da Mocidade. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Mocidade começa a sair na dispersão. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Mocidade leva Moinho para Avenida. 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G.R.E.S. 

Mocidade 

Independente 

de Padre 

Miguel 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Cores da Mocidade nas lentes de 

Rodrigo Gorosito. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Índias da Mocidade exibem seios. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Abre-alas da Mocidade precisou ser 

desacoplado para sair na dispersão. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Índias no abre-alas da Mocidade. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Destaque Paulinha brilha no abre-alas 

da Mocidade. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Carro da Mocidade com dificuldade de 

manobrar na dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Carro da Mocidade enfrenta problemas 

para deixar a dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Carro da Mocidade com problemas na 

dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Mocidade critica política em carro com 

rato e dinheiro. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Ratos doleiros lamentam que a mala 

não tem dinheiro. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Foto – Parte do carro dos ratos quebrou na 

dispersão. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 
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Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

 Texto – A Mocidade tem problemas entre a 

última ala e o último carro. Um buraco foi 

formado.  

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Carros da Mocidade batem na 

dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Alegoria é desviada para o outro lado 

da dispersão. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Mocidade acelera o ritmo para 

terminar o desfile. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº9 

Foto – Juju Salimeni se prepara para entrar na 

avenida com a Unidos da Tijuca. #Globeleza 

link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Carro da Mocidade representa a luta 

dos sertanejos. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Mocidade 

Independente 

de Padre 

Miguel 

07/02/2016 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – “Foi Maravilhoso! Estou toda 

derretida, diz Anitta, após desfilar.” 

#Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº9 

Foto – Juliana Alves, rainha de bateria da 

Unidos da Tijuca. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Cláudia Leitte agradeceu aos ritmistas 

da Mocidade ao chegar na dispersão. Foi tudo 

lindo. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Termina o desfile da Mocidade com 

80 minutos.  

Repórter G1 – 

nº2 

Foto – Cantora Claudia Leitte cercada por 

seguranças na dispersão. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº5 

Foto – Cláudia Leitte “Tá todo mundo 

lascado, ninguém dorme, ninguém come, mas 

tá todo mundo lindo”, diz Cláudia Leitte. 

#Globeleza link 
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  Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Mocidade tem dificuldade para tirar 

carro da dispersão. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Unidos da 

Tijuca 

07/02/2016 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Unidos da Tijuca a última escola a 

desfilar no primeiro dia, entra agora na 

avenida com o enredo “Semeando Sorriso, a 

Tijuca festeja o solo sagrado”. 

Repórter G1 – 

nº6 

Foto – “Emoção sem igual, estou muito feliz”, 

diz Anitta. #Globeleza link 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Nota sobre atendimentos de saúde nos 

postos do Sambódromo e nos dois do 

Terreirão com 488 atendimentos até ás 04h00. 

Redação G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Texto – Apresentação da Tijuca na avenida 

com 3,5 mil componentes divididos em 29 

alas. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 
Texto – Refrão do samba-enredo da Tijuca. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Foto – Confira o início do desfile da Tijuca, 

nas lentes de Rodrigo Gorosito. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Destaques da Tijuca representam as 

entranhas da Mãe Natureza. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Baianas da Tijuca representam Terra-

Mãe. #Globeleza link 

G1 Rio de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico 

postado. 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Destaques se refrescam em carro com 

água no desfile da Tijuca. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº8 

Texto – Mestre Sala e Porta-Bandeira da 

Tijuca dizem que carros da escola anterior 
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deixou óleo na pista e foi preciso mais 

cuidado. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Integrantes da ala das abelhas se 

emocionam após o desfile da Tijuca. 

#Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Integrante da Tijuca desmaia depois e 

é socorrido. #Globeleza link 

Repórter G1 – 

nº7 

Foto – Tijuca comemora o fim do desfile. 

#Globeleza link 
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ANEXO II – TABELA II 

ANEXO II – TABELA II 

Quadro Análise – Mapeamento do Conteúdo – Site G1 – SEGUNDO DIA DE DESFILE 

Escola de 

Samba 

Data da 

Postagem 

Usuário / 

Perfil 
Conteúdo 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Arquibancadas começam a ficar cheias para a 

segunda noite do desfile. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Sapucaí quase pronta para o segundo dia. 

#Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Arquibancadas populares já lotadas para o 

segundo dia de desfile. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Moradores de Penápolis no interior de São 

Paulo, terra de Sabrina Sato, vieram apoiar a rainha 

da Vila. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Bandeiras do Vasco, Flamengo e Botafogo 

convivem amistosamente na arquibancada. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Seis escolas passam pela Sapucaí na noite de 

segunda-feira. Desfilam Vila Isabel, Salgueiro, São 

Clemente, Portela, Imperatriz e Mangueira.  

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Guardas Municipais pegaram mercadorias de 

ambulantes perto do Sambódromo e jogaram no 

canal da Av. Presidente Vargas. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Instrumentos da bateria do Salgueiro são 

afinados na entrada da Marquês de Sapucaí. 

#Globeleza link     

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Surya, 29, destaque do 3º carro da Vila Isabel 

diz que fantasia custou aproximadamente R$35 mil. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – A filha e o filho de Miguel Arraes virão à 

frente da Vila Isabel. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Nesi Salgueiro, baiana há 16 anos já começa a 

festejar. #Globeleza link 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Baianas do Salgueiro se arrumam na 

concentração. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Miguel Arraes foi o Getúlio Vargas do 

homem do campo, disse o neto dele Antônio 

Campos. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Keise, 30, uma das bailarinas da comissão de 

frente da Vila Isabel. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Sabrina Sato chega para o desfile da Vila 

Isabel cercada de seguranças e jornalistas. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Descreve que a Vila Isabel será a primeira 

escola e que contará em seu enredo a história do 

político, ex-prefeito e governador, de Recife, Miguel 

Arraes.  

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Sabrina Sato já na concentração. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto - Músicos da Vila bordaram o nome do 

compositor Leonel que morreu em dezembro para 

homenageá-lo. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Texto – Jaime Aroxa: “Essa é a primeira vez que vai 

entrar funeral na avenida.É o funeral do sertão.” 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Coreógrafo da comissão de frente da Vila 

Isabel Jaime Aroxa. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – O show do cabaré do Salgueiro terá 

maquiagem caprichada. #Globeleza link 

  G1 Rio 

de 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

08/02/2016 Janeiro 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Comissão da Vila também tem cavalo 

articulado como a Mocidade. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Boteco tem que ter cerveja. No carro do 

Salgueiro os copos nas mesas parecem 

reais.#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Dandara e Phelipe casal de mestre sala e porta 

bandeira da Vila. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Ala das ciganas do Salgueiro em um enredo 

sobre o misticismo. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro  

Foto – Nicole Bahls, a musa da Vila Isabel. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Aperte F5 para acompanhar a transmissão 

em vídeo. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Começa o desfile da Vila Isabel, a primeira 

escola a desfilar na segunda noite de desfiles. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira da Vila 

Isabel. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – A Vila Isabel, conta a história do político 

Miguel Arraes, que foi prefeito de Recife e 

Governador de Pernambuco. 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Nicole Bahls no destaque. 

Repórter 

G1 – nº4 

Foto – Mart’nália já está pronta para o desfile da 

Vila. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Martinho da Vila Entra na Sapucaí. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bateria da Vila Isabel entra no Setor 1. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bateria da Vila Isabel com Sabrina Sato 

empolga o público do Setor 1. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº4 

Foto – Coração batendo forte. “Tem tudo para dar 

certo”, diz Martinho da Vila. #Globeleza link 
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Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Segundo carro da Vila entra na Sapucaí. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Harmonia do Salgueiro virá social. “Malandro 

sempre está elegante”, diz um dos componentes. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº4 

Foto – Viviane Araújo, faz mistério de sua fantasia 

ao chegar ao sambódromo. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Musa da Vila Isabel, Dandara de Oliveira, 

representa a cana de Pernambuco. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – O Relógio da Glória, Zona Sul do Rio, 

também faz parte do enredo sobre a malandragem do 

Salgueiro. #Globeleza link 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

Isabel 

 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Djalma Sabiá, 90 anos, fundador do 

Salgueiro. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Comissão de frente da Vila representa o 

milagre da vida no sertão e é coreografada por Jaime 

Arôxa. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Phelipe Lemos e Dandara Ventapane formam 

o primeiro casal de mestre sala e porta bandeira.  

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bonecos dos teatros mamulengos compõem a 

ala. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – A Vila desfila com 6 alegorias e 3800 

componentes em 28 alas. O Intérprete Igor Sorriso 

estreia na escola que tem a bateria comandada pelo 

mestre Wallan. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Júnior, ídolo do Flamengo, se prepara para 

desfilar pelo Salgueiro. #Globeleza link 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

 

G.R.E.S. 

Unidos de Vila 

 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Contra o preconceito a bateria do Salgueiro 

virá de Geni. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A trajetória de Arraes no carnaval da Vila é 

focada, principalmente, no incentivo que Arraes deu 

à educação e à cultura popular. 
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Isabel Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Belas passistas da São Clemente, já se 

preparam na concentração. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – Integrante da primeira ala da Vila Isabel 

passou mal assim que saiu da avenida. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Velha guarda da Vila desfila no último carro 

carregando chapéus de frevo. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – “Misturando carnavais” é a última ala da Vila 

Isabel. #Globeleza link 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Boneco do carro de mamulengos quase fica 

preso na grade do setor 1. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – A furiosa vem com integrantes mascarados 

para interpretarem Geni. #Globeleza link 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Bateria do Salgueiro fantasiada de Geni. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº2  

Foto – Porta bandeira do Salgueiro faz os últimos 

ajustes na fantasia antes de entrar na avenida. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Milena Nogueira, musa do Salgueiro, pronta 

para o desfile. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Comissão do Salgueiro representa o Prelúdio 

e bailarinas andam dentro de saias gigantes. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Pelo menos quatro integrantes já precisaram 

de atendimento médico durante o desfile da Vila 

Isabel. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – O bailarino Demersson vai representar Exu, 

na comissão de frente do Salgueiro. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Abre alas do Salgueiro traz o “malandro no 

palco outra vez”. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº5 

Texto – Sonia Almeida conta que a fantasia estava 

muito quente. Ela e mais três baianas passaram mal 

na Vila Isabel. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter Foto – Abre alas do Salgueiro misturar atores e 
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G1 – nº2 pessoas de comunidade. Escola é a segunda a entrar 

na Avenida. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Viviane Araújo chegou ao Sambódromo no 

meio da multidão. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Coração saindo pela boca, diz Ludmila antes 

do desfile do Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bailarinos e coreógrafo da comissão de frente 

do Salgueiro dão as mãos e rezam antes de entrar na 

Sapucaí. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Vivi Araújo e a bateria furiosa levantam o 

setor 1. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Começa a performance das Genis da bateria 

do Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Ludmilla reza antes de entrar na Sapucaí pelo 

Salgueiro. #Globeleza link    

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Público do Setor 1 com bandeirinhas do 

Salgueiro. Eles gritam “é campeã”. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Martinho da Vila na dispersão. “ Foi tudo 

perfeito”. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Carlinhos Salgueiro é Exu no enredo que 

começa a entrar na Sapucaí. Lentes e Maquiagem 

impressionam. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Carro da Vila que representa o Galo da 

Madrugada chega a dispersão.  #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Integrante do carro abre-alas se emociona e 

chora ao entrar na avenida. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – Cantor Luciano chega com a família em um 

camarote da Sapucaí. #Globeleza link 

G1 Rio Texto – Entra agora na avenida o Salgueiro, a 
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de 

Janeiro 

segunda escola a se apresentar no Sambódromo nesta 

segunda-feira. 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Cercada de seguranças no meio da confusão 

Sabrina Sato acena para fãns após o desfile da Vila 

Isabel. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Texto – Setor um já grita é campeão para o 

Salgueiro. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – O Salgueiro vai entrar na avenida para cantar 

o malandro batuqueiro vaidoso, que gosta de se 

vestir bem e usa sapato bicolor, que vive pelos bares 

e pelos caberés. No enredo “Opera dos malandros”, 

os carnavalescos Márcia e Renato Lage garantem que 

o malandro é um bom vivant que não faz mal a 

ninguém e gosta de se divertir. 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Sabrina Sato é cercada por fãs depois do 

desfile da Vila Isabel. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Velha Guarda do Salgueiro desfila logo atrás 

do carro abre – alas. #Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Festa contagiante do Salgueiro anima 

empurradores do abre alas. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – confira o refrão do samba-enredo do 

Salgueiro. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Baianas rubras do Salgueiro prontas para 

entrar na avenida. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 
Foto – Ludmila cai no samba. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – O enredo do Salgueiro conta a história do 

malandro que sabe se virar na rua como ninguém, 

mas que não dispensa a ajuda das entidades 

religiosas. 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A escola leva para a avenida seis carros e um 

tripé. Os 3800 componentes vão estar divididos em 

31 alas. Os intérpretes Leonardo Bessa e Serginho do 

Porto dividem o microfone para cantar o samba-

enredo. A bateria de mestre Marcão tem como rainha 

Viviane Araújo. 

G1 Rio 

de 

Foto – O Zepelim do Salgueiro quase fica preso 

numa árvore.  Valeu o esforço dos componentes que 
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Janeiro o puxaram a tempo. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – O ator Ailton Graça participa do desfile do 

Salgueiro como destaque. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Depois de quase ficar preso, o zepelim do 

Salgueiro entra na avenida. A alegoria é referência à 

música de Chico Buarque de Hollanda. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2  

Foto – Passistas do Salgueiro entram na Sapucaí. 

Representam dançarinos e vedetes. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Segundo carro do Salgueiro representa os 

jardins suspensos do morro Babilônia. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Aline Riscado é musa do Salgueiro e conta 

que não está 100% solteira. Conhecendo alguém 

especial. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – O carro abre-alas do Salgueiro “Eis o 

malandro no palco outra vez” não está acendendo. 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Salgueiro está chegando à dispersão e uma 

barreira de curiosos está esperando. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Escondida? Aline Riscado some em carro do 

Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Malandro da ginga e do bicolor no pé no 

Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº8 

Texto – Torcida do Setor é salgueirense. 

Arquibancada vibra com a chegada da escola. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Galeria de fotos – Veja imagens do desfile do 

Salgueiro. Link 

G.R.E.S. 08/02/2016 Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Ala Povo Cigano representa o misticismo e a 

sabedoria ancestral do povo. #Globeleza link 
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Acadêmicos do 

Salgueiro 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Texto – Após passar o último carro pelo setor 1 

agora é gritar “´É campeã!” #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Desfile Maravilhoso”, disse a cantora 

Ludmila. #Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Salgueiro distribui flores na passagem do 

último carro pela avenida. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº5  

Foto – Passista chora com o pé machucado após 

desfile do Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Destaque do carro do Cabaré do Salgueiro 

samba com sapatos na mão. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Energia do público é fora do normal”, disse a 

cantora Ludmilla após o desfile após o desfile do 

Salgueiro. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Integrante da harmonia motiva as pessoas da 

São Clemente. #Globeleza link 

G.R.E.S. 

Acadêmicos do 

Salgueiro 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº8 

Texto – Muitos curiosos e pessoas sem credencial na 

dispersão do Salgueiro atrapalha o trabalho dos 

maqueiros quando alguém passa mal. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Sensacional”, diz Eri Johnson depois de 

desfilar pelo Salgueiro. #Globeleza link 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – São Clemente entra na concentração com 

carro que representa o céu e o inferno bem 

decorados.#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – O Salgueiro termina seu desfile no 

Sambódromo. A escola foi a segunda a desfilar pelo 

grupo especial nesta segunda-feira com o enredo “A 
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Ópera de Malandros”. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Entra agora no Sambódromo a São 

Clemente, terceira escola a desfilar pelo grupo 

especial nesta segunda-feira. O enredo da escola é a 

“Mais de mil palhaços no salão”. 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Muitas pessoas sem credencial circulando na 

dispersão.#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Torcida na dispersão grita é Campeão para o 

Salgueiro. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Carnavalesca, Rosa Magalhães, se diverte no 

segundo carro da São Clemente. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Única representante da Zona Sul do Rio no 

Grupo Especial, a São Clemente promete mais um 

desfile calçado na sua mais forte característica: a 

irreverência. No enredo “Mais de mil palhaços no 

salão...” a carnavalesca Rosa Magalhães, vai abusar 

da alegria, das cores e das brincadeiras para falar de 

uma das personagens mais marcantes do circo. A 

escola é a terceira a se apresentar na Sapucaí. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A comissão de frente da São Clemente 

representa a trupe de artistas mambembes que 

apresenta seu grande espetáculo de humor e 

surpresas com os palhaços, mágicos e 

contorcionistas. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – O carro abre-alas da escola da Zona Sul traz o 

“inferno e o céu nos autos medievais”, representando 

o universo teatral da Idade Média, quando os 

espetáculos mostravam oposição entre o bem e o 

mal. 
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G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – A mãe de Ludmila ajuda a filha a tirar a 

fantasia: “Não aguento mais um passo com isso. 

Cansa mais que show”.  #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Comissão de frente da Portela que traz 

Poseidon causando uma tormenta já molha pista na 

armação. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – O secretário de transportes do RJ, Carlos 

Osório vai cais na folia pela Portela. “É hoje”, disse. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Os ritmistas da São Clemente ficam sob a 

batuta de Caliquinho e Gilberto Almeida e têm como 

rainha a musa Raphaela Gomes.  

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Descreve o refrão do samba enredo da São 

Clemente. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A São Clemente fala dos palhaços. Mas 

ninguém pense que o desfile é só brincadeira. Com 

ironia, a escola vai lembrar também momentos em 

que o povo é feito de palhaço. A 28ª ala da escola faz 

um panelaço na Sapucaí. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Galeria de Fotos – Veja imagens do desfile da São 

Clemente. Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Para brincar na avenida, a São Clemente entra 

com seis alegorias e 3.000 componentes em 30 alas. 

O samba está a cargo do estreante Leozinho Nunes. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – A harmonia da São Clemente entrou no clima 

da brincadeira de palhaços, enredo da escola. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Nas frisas e camarotes, torcedores mostram 

apoio a São Clemente com narizes de palhaços. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – O sorriso da passista da São Clemente, única 

escola da Zona Sul do Rio no Grupo Especial. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Expectativa sobre comissão da Portela cresce 

na armação. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Ala do panelaço entra com panelas e batutas 

na São Clemente. #Globeleza link 
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Repórter 

G1 – nº8  

Texto – Sérgio Lobato coreógrafo da comissão de 

frente da São Clemente, não quis revelar o segredo 

da levitação na avenida. #Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – “She is smiling”, diz chocada, a turista 

britânica ao ver o sorriso das baianas da São 

Clemente. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 
Foto – E tome panelaço na Sapucaí. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Ala da força faz festa atrás do último carro da 

São Clemente. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Carro da São Clemente traz oposição entre o 

bem e o mal. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – O casal de mestre-sala e porta-bandeira é 

composto por Fabrício Pires e Denadir, que 

representam o “Amor de Palhaço”. A São Clemente 

tenta retratar o velho tema de amor entre o palhaço e 

a bailarina, estreia do espetáculo. Em 2015, a São 

Clemente ficou em oitavo lugar no Grupo Especial. 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Destaque da São Clemente passa mal e é 

retirado de cima do carro. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Quem disse que a galera que empurra 

alegorias não se diverte? #Globeleza link 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – O terceiro carro da escola teve um problema 

no chassi e parou de andar, criando um buraco no 

meio da avenida. Foram convocados mais integrantes 

para empurrar o carro, e a escola conseguiu 

prosseguir o desfile arrancando palmas na plateia. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº7  

Foto – São Clemente traz castelo e feira para a 

avenida. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Rosa Magalhães acena em carro da São 

Clemente. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Comissão da Portela vai entrar com tanque 

cheio com dois caminhões pipa de água para lembrar 

Odisseia. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Baiana passa mal e é socorrida depois de 

desfilar pela São Clemente.  #Globeleza link 
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Repórter 

G1 – nº3 

Foto – São Clemente sai de cena e chega a galera da 

limpeza que vai deixar tudo pronto para a Portela 

passar.  #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Maravilhoso é muita alegria”, disse a baiana 

Maria após desfilar pela São Clemente. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº7 

 Foto – Mais um integrante da São Clemente passa 

mal depois de desfilar. #Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº1 

Texto – Além da Comissão de frente Marcelo 

Sandrini e Roberta Nogueira coreografaram carro e 4 

alas na Portela. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Isso não é uma fantasia que calor! Mas foi 

maravilhoso”, disse Mauro Mendes. #Globeleza link 

Usuário 

nº1 

Texto – Felicitaciones Rede Globo por la excelente 

transmisión desde Paso de lós libres le inviamos um 

cordial saludo. *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº2 

Texto – Mas eu vou mesmo na Mangueira!!! 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº3 

Texto – Quero parabenizar todas as escolas de samba 

pelo trabalho e dedicação e para completar alegria e 

sinceridade com Thiago Leifert fica minha 

#adminiração #vc o melhor #simpatia #carisma 

infinito #Espero que a globo enxerque vc como 

deveria. Escolas maravilhosa o talento brasileiros é 

d+ boa sorte. Lefert #tamo #junto *Escolhido pelo 

Editor 
G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº4 

Texto – Gostaria que vocês repetissem as músicas 

como faziam nos carnavais anteriores. *Escolhido 

pelo Editor 

Usuário 

nº5  

Texto – Emocionante ver minha escola na avenida, 

estou trabalhando em Búzios, mas meu coração está 

com minha comunidade na Avenida São Clemente é 

Santa Marta. *Escolhido pelo Editor 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Poseidon surge das águas na avenida e Portela 

canta o samba e grita é campeã. #Globeleza link 



139 

 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Raphaela Gomes, rainha de bateria da São 

Clemente, levou um tombo no meio da avenida. Mas 

levantou de pronto e voltou a sambar lindamente. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G.R.E.S. São 

Clemente 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Edu Saadi e os ursinhos mostra o amor pela 

São Clemente na cabeça. #Globeleza link 

Redação 

G1 

Texto – “Esses acidentes infelizmente acontecem, 

mas a minha escola está aqui, está tudo lindo e já está 

esquecido o que aconteceu”, disse a rainha da bateria 

da São Clemente. Raphaela Almeida, após cair na 

Sapucaí. 

Repórter 

G1 – nº2 

Texto – São Clemente termina o desfile com 1h20. 

#Globeleza link 

Redação 

G1 

Texto – Com 1 hora e 20 minutos, termina o desfile 

da São Clemente.  

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Setor 13 vibra com a bateria da São Clemente. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº6 

Texto – Simplesmente um show esse desfile da São 

Clemente parabéns. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº7 

Texto – “Salve o Samba, salve salve ela. Salve o 

Manto Azul e Branco da Portela.... *Escolhido pelo 

Editor 

Usuário 

nº8  

Texto – Rosa Magalhães...sem palavras...um gênio 

do carnaval carioca!!! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº7 

Texto – Portela vem aí, a tabajara vai 

arrebentar!!!*Escolhido pelo Editor 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Homens descem de pára-quedas na Portela. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Bateria da São Clemente anima o público 

após o desfile. #Globeleza link 

Redação 

G1 

Foto – Raphaela Almeida rainha da bateria da São 

Clemente, que caiu na avenida, disse após o desfile 

que havia muito óleo na pista. Segundo a muda, o 

líquido deve ter saído de algum carro alegórico.  

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Setor 1 canta o esquenta com empolgação. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 08/02/2016 
G1 Rio 

de 

Janeiro 

 Texto – Começa o desfile da Portela, que este ano 

vem com o enredo “No voo da Águia, uma viagem 

sem fim... 
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Portela 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

 Texto – A Portela, quarta escola da madrugada desta 

terça, faz uma viagem real e imaginária em busca de 

conhecimento e de conquistas da humanidade com o 

enredo “No voo da Águia uma viagem sem fim”. 

Pelos olhos da ave-símbolo, a escola vai embarcar na 

Odisseia de Homero, atravessar o Mar Morto, 

encarar dinossauros e fazer viagens intergalácticas. 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Águia da Portela vai sair do Monte Sinai e 

voar na avenida. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

 Texto – O carnavalesco Paulo Barros explica que o 

enredo “No voo da Águia, uma viagem sem fim”, 

tem o objetivo de mostrar que o homem está sempre 

seguindo em busca de novos territórios, como os 

navegadores de objetos , como o Santo Graal, de 

conhecimento para saber o que existe no universo, e 

até de novas sensações, quando se lança em 

aventuras extremas como escaladas aos picos mais 

altos do mundo. 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Nesse local quem vai desfilar ou terminou o 

desfile pode guardar a fantasia. Elas são 

identificadas. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

 Foto – A modelo Gracyanne Barbosa sai pela 

primeira vez no abre-alas da Portela. Gracyanne se 

machucou no desfile da X-9 Paulistana e desfila na 

madrugada com vários esparadrapos nas costas. O 

abre-alas da azul e branco representa o Egito antigo e 

retrata a construção, a beleza e riqueza das mais 

importantes civilizações do mundo. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Antes de começar o desfile, um paraquedista 

desceu no meio da avenida. 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Embarcam na avenida da Portela 3.800 

componentes, em 35 alas e sete carros e dois tripés. 

A azul e branco de Madureira se apresenta com os 

intérpretes Gilsinho e Wantuir. 

Usuário 

nº9 

Texto – a expectativa é de muitas surpresas com a 

Portela.*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº10 

Texto – Lá vem a Águia voar na avenida...Vai 

Portela! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº11 

Texto – Alô Portela, a hora é essa!!!!!!!!!! 

*Escolhido pelo Editor 

G1 Rio 

de 

Galeria de Fotos – Veja as imagens do desfile da 

Portela. Link 
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Janeiro 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Refrão do samba da Portela. 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – “Assim que saí do avião já ouvi o povo 

gritando”, conta Arthur Zanella, paraquedista da 

Portela. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A comissão de frente da Portela abre o desfile 

com a “Odisseia de Homero”, obra literária da 

mitologia grega. O regresso de Ulisses pra sua casa 

na ilha de Itaca dura 20 anos porque o furioso 

Poseidon lança sobre ele ventos e tormentos. 

Usuário 

nº9 

Texto – A comissão de frente já revela a 

grandiosidade da Portela.*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº12 

Texto – A melhor comissão de frente do carnaval até 

aqui.*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº13 

Texto – Incrível coreografia efeitos, cores tudo até 

agora.*Escolhido pelo Editor 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Pela primeira vez na história, um destaque 

veio em cima do símbolo da Portela: a águia. Cláudio 

Mattos, representava Moisés. 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Drone sobrevoa carro que lembra seriado 

Perdidos no Espaço. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Atriz Cleo Pires desfilou à frente da Portela. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº14 

Texto – Parabéns a Portela, luxuosa como sempre, o 

Rio Grande do sul, junto e torcendo pela 

Portela.*Escolhido pelo Editor 

Repórter 

G1 – nº1 

Foto – Zilu chega numa vã atrás de recuo de bateria. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº15 

Texto – Portela Explêndida!!! Sheila (Fortaleza-

CE)*Escolhido pelo Editor 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Foco no carão! Carro conta com vários 

transformistas na Portela. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Cadê os integrantes do carro da Portela? O 

Dinossauro comeu. “Mágica” levanta setor um. 
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#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – O Campeão mundial de surfe, Gabriel 

Medina, curte os desfiles do Grupo Especial do Rio. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Comissão de frente da Portela chega na 

dispersão.  #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº16 

Texto – Portela maravilhaaaaaaaaaaaaaa!!!! É 

campeã!!!! Melhor respeitar!!!! Viva Paulo 

Barros!!!!!!!!!!!!!!!! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº17 

Texto – Sempre #Portela de Monarco e Paulinho da 

Viola. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº18 

Texto – Portela sensacional vem para disputar um 

título tão esperado. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº15 

Texto – Hoje, está difícil. Como sou mangueirense. 

Vamos aguardar, mas PARABÉNS a todas as 

Escolas de Samba e me aguardem em 2017. 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº19 

Texto – Todas estão lindas, mas a Portela está 

perfeita.Ansiosa para ver a Imperatriz!!! Lagoa da 

Prata-MG. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº20 

Texto – Minha mãe torcia para essa escola. Saudades 

de ouvir ela falar que era a melhor. Ela tinha razão. 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº21 

Texto – Poseidon incrívelllllllllll sensacionallllllllll 

parabéns Portela ta linda Anderson – Fortaleza/CE. 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº22 

Texto – Mesmo com essa crítica ridícula a Portela 

vai ficar nas cabeças!!!! *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Estrutura de carro da Portela é cortada para 

ser desmontado na dispersão. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Cláudio Mattos conta que já é experiente no 

flyboard, mas foi a primeira vez que entrou na 

Avenida. #Globeleza link 

Usuário 

nº23 

Texto – Quem tá em casa não dorme tá muito bom 

esse desfile....oh leva eu Portela. *Escolhido pelo 
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Editor 

Usuário 

nº24 

Foto – Desde uruguay esperando a la mejor 

mangueira. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº25 

Texto – Quem dorme!!!!! Italia 0521hr....8º.....brilha 

Portela!!!!Cantanto e sambando em cima da cama!!!! 

*Escolhido pelo Editor 

Redação 

G1 
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº8 

Texto – “Foi adrenalina. Indescritível”, disse Claudio 

Matos, 23 anos, que voou impulsionado pela água na 

Portela. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Cris Viana diz que desfile da Imperatriz será 

“impecável”. Samba e sertanejo combinam. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº26 

Texto - #Globeleza Salgueiro e Portela por enquanto 

melhores da noiiiiiteeeeeee dando um 

shoooooowwwwww de Carnaval.  *Escolhido pelo 

Editor 

Usuário 

nº27 

Texto – Gostaria de Saber o porquê a Portela não faz 

uma homenagem à Clara Nunes que sempre desfilou 

e amou esta linda escola. Meu nome é Cláudia 

Cristina dos Santos, moro no Campanário, Diadema, 

São Paulo.*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº28 

Texto – Lindo demais. MA. USA. Globo 

Intenacional. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº29 

Texto – Assistir ao desfile de Iquitos Peru. 

Lembranças. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº30 

Texto – Não tenho escola favorita no Rio, mas a 

Portela está dando um show se destacando com 

apresentação diferenciada. *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Passista da Portela sai emocionada do desfile. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº8 

Foto – Lucians Sousa, bailarina, escalou o carro do 

Gulliver da Portela. Ela faz alpinismo e rapel. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Drone aranca aplausos durante desfile da 

Portela. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Aos prantos, Paulo Barros é reverenciado pela 

Sapucaí aos gritos de “É campeão”.  #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Paulo Barros segue percorrendo a Sapucaí 

agradecendo os torcedores. #Globeleza link 



144 

 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Beth Carvalho acompanha desfile e aponta 

favoritos: Portela, Salgueiro e Beija-Flor. #Globeleza 

link   

Redação 

G1  
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Todo dourado, carro da Portela lembra a lenda 

de Eldorado. #Globeleza link   

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Paulo Barros exibe a bandeira da Portela. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº31 

Texto – Paulo Barros como sempre arrasando, sou 

super fã. Ainda mais na minha escola do coração. 

APAIXONADAAAA *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº32 

Texto – Respeite eu sou Portela! *Escolhido pelo 

Editor 

G.R.E.S. 

Portela 
08/02/2016 

Usuário 

nº18 
Texto – Portela campeão? *Escolhido pelo Editor 

G1 Rio 

de 

Janeiro  

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Redação 

G1  
Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº3 

Foto – Renato Sorriso dá show no fim do desfile da 

Portela na Sapucaí. #Globeleza link 

Usuário 

nº33 

Texto – Portela estava maravilhosa! Estou ansiosa 

esperando minha querida mangueira..... *Escolhido 

pelo Editor 

Usuário 

nº34 

Texto – Não gostei da letra da música samba enredo 

fraco. *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Imperatriz 

Leopoldinense 

 

08/02/2016 

 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – A cantora Paula Fernandes está pronta para 

desfilar pela Imperatriz Leopoldinense. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – Chitãozinho e Xororó estão na Sapucaí para 

homenagear os amigos Zezé de Carmargo e Luciano. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Foto – Com 1 hora e 13 minutos termina o desfile da 

Portela. 



145 

 

Janeiro 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bateria da Portela chega na dispersão. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº8 

Texto – “A Portela trouxe a fênix e se transformou 

de novo na Portela”, disse Paulo Barros no final do 

desfile. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto –Desfile da Portela durou apenas 73 minutos. 

Terminou às 02h59min. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Bateria da Portela toca de frente para o setor 

13 e recebe gritos de “é campeã”. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Integrantes da Portela se emocionam depois 

do desfile. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Homem que caia de carro da Portela era 

dublê. “Não machuca, mas cansa”, afirma Eduardo 

Osório. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Drone da Portela no chão da dispersão. 

#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – “A Portela trouxe a fênix. Ela trouxe as 

cinzas e se transformou de novo na Portela”, disse 

Paulo Barros ao final do desfile. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Começa o desfile da Imperatriz. 

Usuário 

nº35 

Texto - #globeleza É o amor sertasamba mistura 

gostosa... *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº36 

Texto – Estou ansiosa para ver o desfile da 

imperatriz...A rede globo internacional ainda não 

está exibindo.... *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº9 

Texto – SAMBANEJO será a grande aposta da 

Imperatriz, a mistura rítmica é uma marca da música 

brasileira #globeleza. *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Imperatriz 

Leopoldinense 

08/02/2016 

Redação 

G1 

Foto – Galeria de Fotos: Veja imagens do desfile da 

Imperatriz. Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº9 

Foto – Após carnaval, violões usados pela Imperatriz 

no desfile serão doados para uma ONG. Notícia boa! 

#Globeleza link 
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Usuário 

nº37 

Texto – Está lindo demais!!! Carnaval é na Globo!!! 

Ana Lúcia Toritama-PE *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº38 
Texto – Imperatriz é o amor! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº39 

Texto – É de encher os olhos com esse brilho. Lindas 

escolas, esse ano tá difícil!!! Chooooora cavacooo. 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº9 

Texto – A Imperatriz apresenta a raiz sertaneja de 

Zezé de Camargo e Luciano para homenagear a 

cultura do interior. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº36 

Texto – Cris Viana está mais linda que Vivi Araújo 

de chapéu. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº40 

Texto – RT@jucylleyde: Chegou a hora 

#SomosTodosCamargo, lindo demais a emoção do 

Senhor Francisco #Globeleza dois filhos de 

Francisco divos na av.... or 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Gracyanne Barbosa tira selfie com fãs depois 

do desfile da Portela.#Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Dira Paes e Ângelo Antônio também estão na 

Imperatriz Leopoldinense. #Globeleza 

#DoisFilhosdeFrancisco link   

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Para mexer com o coração de todo mundo, a 

Imperatriz vai homenagear uma das duplas sertanejas 

mais queridas do pais, Zezé Di Camargo e Luciano. 

O carnavalesco Cahê Rodrigues se inspirou no filme 

“Dois filhos de Francisco” para compor o enredo “É 

o amor....que mexe com a minha cabeça e me deixa 

assim....Do sonho de um caipira nascem os dois 

filhos do Brasil. 

G.R.E.S. 

Imperatriz 

Leopoldinense 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Redação 

G1 

Galeria de fotos – Veja imagens do desfile da 

Imperatriz Leopoldinense. Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Chitãozinho e Xororó aplaudem e agradecem 

público depois do desfile da Imperatriz.#Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – Chitãozinho e Xororó cumprimentam público 

na dispersão. Eles desfilaram pela Imperatriz. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº41 

Texto – Imperatriz nota 1000 linda!!!! Bateria de 

arrepiar. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº42 

Texto – Por que Paulinho da Viola não apareceu no 

desfile da Portela? *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº43 

Texto – É lindo ver essa mistura brasileiríssima do 

nosso país lindo é o amor! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº44 

Texto – Arrepiada! Imperatriz maravilhosa! 

Amoooo. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº45 

Texto – Imperatriz linda! Um show de cores! 

*Escolhido pelo Editor 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Último carro da Imperatriz entra na Sapucaí. 

#Globeleza link 

G.R.E.S. 

Imperatriz 

Leopoldinense 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Integrante da imperatriz desmaia e é retirada 

da avenida antes de terminar o desfile. #Globeleza 

link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Mais uma integrante da Imperatriz desmaia e 

não consegue terminar o desfile. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – A Imperatriz desfila com 3.800 componentes 

em 32 alas e sete carros e dois tripés. O samba-

enredo vai ser cantado por Marquinhos Art’Samba. 

A bateria será comandada pelo mestre Lolo e tem a 

atriz Cris Vianna como rainha. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Refrão do samba da Imperatriz. 

Usuário 

nº40 

Foto – RT @g1: #Imperatriz celebra Zezé e Luciano. 

Assita: link #Globeleza #G1 *Escolhido pelo Editor 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Redação 

G1 

Galeria de Fotos – Veja imagens do desfile da 

Imperatriz Leopoldinense - link 

Repórter 

G1 – nº2 

 Foto – Coreógrafo Junior Scarpin e a comissão de 

frente da Mangueira. #Globeleza link 

Usuário 

nº44 

Texto – Tem como não amar essa escola? 

Impossível. Deslumbrante. Maravilhosa! Amooo. 

*Escolhido pelo Editor 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Comissão de frente da Mangueira se apresenta 

no Setor 1. #Globeleza link 

Usuário 

nº46 

Texto – Tá de arrepiar o desfile da Imperatriz 

Leopoldinense. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº47 

Texto – Bem representado o Zezé e o Luciano pela 

Imperatriz muito lindo estamos olhando de Barra do 

Quaraí – Rio Grande do Sul abração! *Escolhido 

pelo Editor 

G.R.E.S. 

Imperatriz 

Leopoldinense 

08/02/2016 

Usuário 

nº48 

Texto – Imperatriz belíssima!!!! *Escolhido pelo 

Editor 

Usuário 

nº40 

RT @Carla_ZCL: #SomosTodosCamargo 

#Imperatriz # Globeleza #éoamornaavenida 

@zcloficial Amooooooo #Perfeito link  

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Porta-bandeira da Mangueira desfila careca. 

#Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Privilégio, honra, viva a Imperatriz”, disse 

Dira Paes depois do desfilar. #Globeleza link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Imperatriz lembra o sucesso da música “É o 

amor”. #Globeleza link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Imperatriz encerra o desfile com 81 minutos. 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Cantor Alexandre Pires desfila na Mangueira. 

#Globeleza link 

Usuário 

nº50 

Texto – Chegou ô, ô, ô, ô. A Mangueira chegou ô, ô 

x3 *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº51 

Texto – Maravilhoso!!! Nunca vi desfile igual! É 

Campeão!!!! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº52 

Texto - #globeleza muito emocionante o desfile.... 

*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº53 

Texto – Obrigado ao cahê por resgatar minhas 

lágrimas de emoção pela Imperatriz #globeleza 

#imperatriz *Escolhido pelo Editor 

Usuário Texto – Louvável a Imperatriz homenageando Zezé e 
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nº54 Luciano e também a nossa gente da terra (o 

sertanejo) Amei Parabéns!!!! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº55 

Texto – Homenagem merecida, parabéns Imperatriz 

união da cultura brasileira. *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Carro da Mangueira tem muita fumaça 

quando acelera na concentração. #Globbeleza Link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Ator Ailton Graça comprimenta o Setor 1. 

#Globeleza Link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Imperatiz encerra desfile e grita “a campeã 

voltou”.  #Globeleza Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Começa o desfile da Mangueira, o último do 

Grupo Especial. A escola leva à Sapucaí uma 

homenagem à cantora Maria Bethânia. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Integrantes da Mangueira comemoram depois 

de unir partes de um carro alegórico. #Globeleza 

Link   

Usuário 

nº56 

Texto – Vem que vem Mangueira. 

#Globeleza*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº57 
Texto - Quem me chamou.....*Escolhido pelo Editor 

Redação 

G1  

Galeria de Fotos – Veja as imagens da Imperatriz 

Leopoldinense. Link 

Repórter 

G1 – nº2 

Foto – Abre alas da Mangueira jorra água. 

#Globeleza Link 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Integrante da Mangueira não aguenta a 

emoção e chora ainda no início do desfile. 

#Globeleza Link  

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Ela já passou pelo Sambódromo uma vez, 

quando a mesma Mangueira fez um enredo sobre os 

Doces Bárbaros. Agora, ao celebrar 50 anos de 

carreira Maria Bethânia retorna, sozinha, com o 

enredo “Maria Bethânia, a menina dos olhos de 

Oyá”. A Mangueira é a última escola a desfilas na 

madrugada desta terça. 

Repórter 

G1 – nº6  
Foto – Salve, Beth Carvalho!!! #Globeleza Link 

Usuário 

nº58 

Texto - Impressionante Carnaval #Globeleza. Um 

abraço do Chile!!! *Escolhido pelo Editor 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

Usuário 

nº59 

Texto – Parabéns Imperatriz Leopoldinense, sucesso 

na avenida....homenagem linda aos garotos e 

familiares.....amei.....sem palavras.....*Escolhido pelo 

Editor 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – O carnavalesco da verde e rosa, Leandro 

Vieira, deixa claro no enredo “Maria Bethânia, a 

menina dos olhos de Oya”, o lado religioso da 

cantora nascida em Santo Amaro da Purificação, na 

Bahia. Mas seus sucessos também serão lembrados 

na avenida. A Mangueira. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Confira o refrão do samba da Mangueira 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Informativo sobre os 584 atendimentos de 

saúde em 9 postos localizados na Marquês de 

Sapucaí e no Terreirão do Samba até às 04h00 da 

madrugada. 

Repórter 

G1 – nº5 

Foto – “Só de ser homenageado já é uma vitória, mas 

quero que a Imperatriz ganhe”, afirma Zezé. 

#Globeleza Link 

Redação 

G1 

Galeria de Fotos: Veja imagens do desfile da 

Mangueira. Link. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Tá tarde? Que disse? Público não arreda o pé 

para assistir (e cantar alto) com a Mangueira. 

#Globeleza Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº60 

Texto – Esplendorosaaaaa!!! Minha Mangueira 

linda! *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº61 

Texto – Adorei muito bom mesmo. *Escolhido pelo 

Editor 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

Redação 

G1 

Galeria de Fotos – Veja as fotos do desfile da 

Mangueira. Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – O pavilhão da verde e rosa será empunhado 

pela porta-bandeira Squel, de cabeça raspada. E 

protegido pelo mestre-sala Raphael. 
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G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Os jurados estão lá atrás, mas se depender da 

torcida da Mangueira....#Globeleza Link 

Usuário 

nº62 

Texto – Que Oyá abençoe o desfile da 

Mangueira...*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº62 

Texto – Que alegria ver o Luís Roberto, dando um 

show de cobertura no carnaval *Escolhido pelo 

Editor 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Até o Xande de Pilares caiu no samba com a 

Mangueira. #Globeleza Link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Nunca tinha desfilado, foi uma emoção 

muito grande”, disse Cauã Raymond depois do 

desfile da Mangueira. #Globeleza Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº63 

Texto – “Não mexe comigo, eu sou a menina de 

Oya” #Bethania50anos #Mangueira #Globeleza 

@gresmangueira *Escolhido pelo Editor 

Redação 

G1 

Foto – Galeria de Fotos: Veja as imagens do desfile 

da Mangueira - Link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Sem palavras pra descrever”, diz Wanessa 

Camargo após o desfile da Imperatriz #Globeleza 

Link.  

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Mangueira solta balões em formato de 

coração na avenida #Globeleza Link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Porta bandeira Squel Jorgea cumprimenta o 

público depois de desfilar pela Mangueira 

#Globeleza Link. 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº6 
Foto – Olha ela aí #Globeleza Link. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Regina Casé tira selfie depois do desfile da 

Mangueira #Globeleza Link. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 
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G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

Usuário 

nº12 

Texto – Obrigado G1 por mais um carnaval 

*Escolhido pelo Editor 

Repórter 

G1 – nº6 

Foto – Ih prendeu! A fantasia de duas baianas da 

Mangueira ficou enganchada #Globeleza Link 

Usuário 

nº13 

Texto – Mangueira!!!! Campeã!!!! *Escolhido pelo 

Editor 

Usuário 

nº64 

Texto – #mangueiralindademais*Escolhido pelo 

Editor 

Usuário 

nº13 

Texto – Salveeeeeee todos os meus ídolos juntos é de 

emudecer!!!! Minha em expecial Maria Bethânia 

Deusa! *Escolhido pelo Editor 

Redação 

G1 

Galeria de fotos – Veja as imagens do desfile da 

Mangueira. Link 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – “Não vi nada, fiquei tão emocionada! Sou 

apaixonada pela Bethânia”, disse Regina Casé. 

#Globeleza Link. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Foto – Acaba o desfile da Mangueira, que encerra o 

Grupo Especial do carnaval do Rio. Portões se 

fecharam com 81 minutos. 

Repórter 

G1 – nº4 

Foto – Prefeito Eduardo Paes aplaude Maria 

Bethânia durante o desfile da Mangueira #Globeleza 

Link. 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

Repórter 

G1 – nº7 

Foto – Público toma avenida e vibra muito com a 

Mangueira #Globeleza Link 

Usuário 

nº65 

Texto – Minha Mangueira arrazou com esse grande 

desfile de um luxo só. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº66 
Texto – Show de musas....*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº66 

Texto – Estava lindo o desfile da 

Mangueira....*Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº67 

Texto – Sou Mangueira e fazia tempo que eu não me 

arrepiava com minha escola! Torcida invadindo 

avenida, bateria nota 10, carros luxuosos enfim...a 

Mangueira vem pra brigar por título.*Escolhido pelo 

Editor   

Usuário 

nº68 

Texto – Mangueira Campeã 2016. *Escolhido pelo 

Editor   

Usuário 

nº69 

Texto – Bateria da Mangueira é nota 1000!!! 

*Escolhido pelo Editor   

Usuário 

nº70 

Texto – Estava divino o desfile da Mangueira, lacrou 

o Carnaval 2016 da Sapucaí. *Escolhido pelo Editor   
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Usuário 

nº71 

Texto – E tomara que os jurados não tenham visto o 

carro da Mangueira apagado durante um tempinho 

no desfile. Porque realmente o desfile da Mangueira 

foi muito bom. *Escolhido pelo Editor   

Usuário 

nº72 

Texto – Como foi lindo o desfile da Mangueira. E 

como foi emocionante em ver todo público descer 

das arquibancadas e cantando o samba enredo 

Campeão. *Escolhido pelo Editor 

Usuário 

nº73 

Texto – Campeonato só é decidido na quarta-feira, 

tem pelo menos 4 escolas na briga. *Escolhido pelo 

Editor   

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Portela, Salgueiro e Mangueira se destacam 

no 2º dia de desfiles no Rio. Saiba como foi. Link 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G.R.E.S. 

Estação 

Primeira de 

Mangueira 

08/02/2016 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Vídeo – chamada para um vídeo específico postado. 

G1 Rio 

de 

Janeiro 

Texto – Bom dia! O G1 recomeça agora a cobertura 

do carnaval de rua do Rio. Ainda tem energia para 

terça-feira gorda? A agenda oficial da Riotur tem 100 

blocos desfilando pelas ruas da cidade. Confira a 

programação: link. 
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ANEXO III – TABELA III 

ANEXO 3 – TABELA III 

Quadro Legenda – Mapeamento do Conteúdo – Repórteres G1 

Repórter Nome @ Usuário do Twitter 

Repórter G1 – nº1 Alba Mendonça @albamendonca1 

Repórter G1 – nº2 Fernanda Rouvenat @frouvenat 

Repórter G1 – nº3 Cristina Boeckel @cristinaboeckel 

Repórter G1 – nº4 Thiago Brandão @thibrandao 

Repórter G1 – nº5 Karen Lessa @kamlessa 

Repórter G1 – nº6 Gabriel Barreira @barreiragabriel 

Repórter G1 – nº7 Ana Maria Ramalho @anam2r 

Repórter G1 – nº8 Káthia Mello @karamelo50 

Repórter G1 – nº9 Matheus Rodrigues @92mrodrigues 
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ANEXO IV – TABELA IV 

ANEXO IV – TABELA IV 

Quadro Legenda – Mapeamento do Conteúdo – Usuários Transmissão 

Usuários Nome 

Usuário nº1 Hugo Scheidler 

Usuário nº2 Marcelo Costa 

Usuário nº3 Kátia Daniela 

Usuário nº4 Carlos Lima 

Usuário nº5 Tom Lourenço 

Usuário nº6 José Luiz da Silva 

Usuário nº7 Reinaldo Faraco Benevides 

Usuário nº8 Thiago Khan Nogueira 

Usuário nº9 Jonatas Bernardo 

Usuário nº10 João Rodrigues dos Santos 

Usuário nº11 Marc Rodress 

Usuário nº12 Andre Vieira de Almeida  

Usuário nº13 Vanice Antônia 

Usuário nº14 Edemar Pereira 

Usuário nº15 Sheila Peixoto dos Santos Furtado 

Usuário nº16 Ines Mello 

Usuário nº17 Eduardo Glória de Almeida 

Usuário nº18 Fábio Ferreira Brandão 

Usuário nº19 Ana Luisa Castro 

Usuário nº20 Sérgio Roberto Ramos Silva 

Usuário nº21 Anderson 
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Usuário nº22 Fábio Windson 

Usuário nº23 Patrícia Vitória Dias 

Usuário nº24 Ana Marcela Diaz 

Usuário nº25 Lilian Oliveira 

Usuário nº26 Renata Marques Gerônimo 

Usuário nº27 Cláudia Cristina dos Santos 

Usuário nº28 Maria Madalena de Andrade 

Usuário nº29 Jantes Mozombite Manuyama 

Usuário nº30 Ana Elisa Machado dos Santos 

Usuário nº31 Daiane 

Usuário nº32 Paulo Roberto Cardoso Vasconcellos 

Usuário nº33 Tania Stazner 

Usuário nº34 Neilma Correia 

Usuário nº35 Josiane Laryssa 

Usuário nº36 Ana Paula 

Usuário nº37 Ana Lúcia 

Usuário nº38 Esther Almeida  

Usuário nº39 Nathaniel Lucas 

Usuário nº40 Zezé DiCamargoLuciano 

Usuário nº41 Edinho Barcelos 

Usuário nº42 Nilson Ribeiro 

Usuário nº43 Valdilene Sodré 

Usuário nº44 Fernanda Noronha 

Usuário nº45 Solonge Gonze 

Usuário nº46 Kátia Sampaio Costa 
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Usuário nº47 Vinícius Ziani 

Usuário nº48 Lúcia Leontina Iorio 

Usuário nº49 Dheison Reis Campelo Ciqueira 

Usuário nº50 Ana Flávia Nóbrega 

Usuário nº51 José Gonçalves de Almeida Filho 

Usuário nº52 Kave Melo 

Usuário nº53 Wendell Paiva Vita 

Usuário nº54 Maria das Graças Vargas Costa 

Usuário nº55 Kátia Cristina Fogari Bellintani Daud 

Usuário nº56 Eduardo Granzotto Lima 

Usuário nº57 Cássio Rauber 

Usuário nº58 Miguel Angel Bustos Valdebenito 

Usuário nº59 Danielle 

Usuário nº60 Lenira Fernandes 

Usuário nº61 Robertinha Karin Calage 

Usuário nº62 Kleber Augustus Sampaio 

Usuário nº63 Adelia Batista dos Santos 

Usuário nº64 Gilberto Gil 

Usuário nº65 Alessandra de Oliveira Silva 

Usuário nº66 João Bento Pessoa 

Usuário nº67 Itamar Antonio Silva 

Usuário nº68 Orlando Xavier de Lira Junior 

Usuário nº69 Christian Alves 

Usuário nº70 Cris Jardim 

Usuário nº71 Cláudia Rodrygues 
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Usuário nº72 Alexander Alvez Dias 

Usuário nº73 Madson Freitas 
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ANEXO V – ENTREVISTA GERENTE DE PRODUTO 

 

Quem respondeu a entrevista foi a Gerente de Produto, Paloma Raison Pietrobelli, que trabalha 

na Globo.com desde 1999. Na entrevista, Paloma Pietrobelli, explicou como o Site G1 faz para 

verificar a veracidade das informações recebidas pelos usuários que interagem com a transmissão 

ao vivo. 

1. Como você procura trabalhar com a informação que recebe através de uma rede Social do 

seu público alvo durante a transmissão de um evento ao vivo? 

Paloma Raison Pietrobelli: De uma forma geral, observações sobre incorreções de nosso 

conteúdo ou de que está ocorrendo algum evento de importância são passadas para as editorias 

responsáveis pelo material para serem checadas. Sugestões e críticas também sempre são 

avaliadas.  

2. Você tem o hábito de checar a veracidade da informação que recebe das redes Sociais, 

antes de divulgá-la na transmissão ao vivo? 

Paloma Raison Pietrobelli: Nunca uma informação é emitida sem ser checada 

3. Quais são as ferramentas que são utilizadas para verificar a veracidade das informações 

recebidas pelas redes Sociais? 

Paloma Raison Pietrobelli: Apuração com fontes oficiais, no caso de algum acidente, por 

exemplo. Se uma foto é enviada para nós, telefonamos para o autor da imagem. E mesmo assim, 

checamos se a foto inédita com ferramentas como a busca reversa de imagens do 

Google https://images.google.com/imghp?hl=pt-BR&gws_rd=ssl  

4. Entenda por transmissões colaborativas como aquelas que colaboram com a transmissão 

oficial do evento Carnaval Carioca: o fato do público alvo (pessoas anônimas), hoje em 

dia, não apenas receber a informação e também passar a produzir a informação, ao enviar 

um vídeo, uma foto do evento, postando um comentário, compartilhando a informação 

principal entre amigos. Dessa forma, as transmissões jornalísticas colaborativas são 

responsáveis por ampliar a participação do público alvo na transmissão de eventos ao 

vivo? 

https://images.google.com/imghp?hl=pt-BR&gws_rd=ssl
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Paloma Raison Pietrobelli: Sim, porque muitas vezes os leitores/telespectadores gostam de se ver 

como parte da festa, da transmissão. Mas isso é uma fração menor do que atrai a audiência – que 

é mais passiva mesmo. 

5.  As transmissões colaborativas do Carnaval Carioca podem ser consideradas estratégias 

de interatividade entre o evento carnavalesco como um todo e o seu público alvo? 

Paloma Raison Pietrobelli: Sim. 

6.  Você acredita que as transmissões colaborativas são uma experiência particular de 

interação para o público alvo que acompanha as transmissões do carnaval? 

Paloma Raison Pietrobelli: Não entendemos muito bem o que significa ‘particular’ nesse 

contexto, mas acho que sim. Acredito que tenha o mesmo espírito da pergunta 5 

 

 


