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RESUMO 

 

Este trabalho analisa, com fundamento na semiótica discursiva, a transmissão realizada pela 

Rede Globo do desfile da Estação Primeira de Mangueira de 2018, intitulado “Com dinheiro 

ou sem dinheiro, eu brinco”, caracterizado por críticas políticas, resgates de movimentos 

populares do carnaval do Rio de Janeiro e personagens tradicionais do imaginário carnavalesco. 

O trabalho articula os conceitos de carnavalização e grotesco com base nas obras de Mikhail 

Bakhtin (2010, 2018), visando a estabelecer um diálogo entre os sentidos construídos por meio 

da análise do desfile da escola de samba com o arcabouço teórico apresentado pelo pensador 

russo. Através do conteúdo do samba-enredo, da coreografia, dos adereços e das 

paramentações, foi possível reconhecer sentidos satíricos, de inversão e de rebaixamento que 

se relacionam aos da linguagem carnavalizada. Vistos por meio dos conceitos, os sentidos que 

emanam das partes analisadas estão associados ao espírito temporário do destronamento de 

mandatários, da coroação do corpo popular e da retirada de imagens elevadas de sua posição 

superior para figurar o escárnio. 

 

Palavras-chave: Carnavalização. Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Estação 

Primeira de Mangueira. Grotesco. Semiótica discursiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses, based on discursive semiotics, the transmission by Brazilian broadcaster 

Rede Globo de Televisão of Estação Primeira de Mangueira 2018 carnival parade in Rio de 

Janeiro, entitled "With or without money, I will play". The parade was noted for its political 

criticism and also for evoking some of the popular movements of Rio de Janeiro’s Carnival, as 

the traditional characters of its lore. This dissertation will articulate the concepts of 

carnivalization and grotesque from Mikhail Bakhtin's work (2010, 2018), aiming at establishing 

a dialogue between the senses built through the analysis of the samba school parade and the 

theoretical framework presented by the Russian author. Through the investigation of 

choreography, props, vestments, and the musical theme, called “samba-enredo”, it was possible 

to recognize the satirical senses of inversion and demotion that are related to those of the 

carnivalized language. Seen from those concepts, the senses that emanate from the analyzed 

performers are associated with the Carnival's temporary spirit, characterized by the dethroning 

of rulers, the coronation of the popular body, and the removal of the elevated images from their 

superior position to show the mockery. 

 

Keywords: Carnivalization. Discursive semiotics. Estação Primeira de Mangueira. Grotesque. 

Rio de Janeiro samba schools parade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2018, a Estação Primeira de Mangueira levou o desfile “Com dinheiro ou sem 

dinheiro, eu brinco” para Marquês de Sapucaí. O enredo era uma crítica ao corte de incentivos 

públicos de 50% às escolas de samba feitos no mandato de Marcelo Crivella, prefeito eleito em 

2016, com base política evangélica.1 A Mangueira também fazia menção ao atual modelo do 

evento das escolas de samba e ao recente afastamento da população dos movimentos de 

carnaval da cidade do Rio de Janeiro. 

A Mangueira, do carnavalesco Leandro Vieira, ficou em quinto lugar em 2018, ano 

vencido pela Beija-Flor de Nilópolis. O enredo da escola resgatou aspectos tradicionais do 

carnaval carioca, como os antigos botequins, as fantasias e os blocos de rua. As críticas estavam 

em alegorias repletas de sátiras, levadas por personagens tradicionais do imaginário 

carnavalesco. Tais elementos manifestavam inversões de papéis, contrastes sociais e a maneira 

cômica de fazer carnaval, materializadas em textos verbais e não verbais, que puderam ser 

vistos pelos públicos da Marquês de Sapucaí e pelos telespectadores na transmissão do desfile 

feita pela Rede Globo. 

Tendo em vista tal panorama, esta pesquisa articula os conceitos de carnavalização e 

grotesco com base nas obras de Mikhail Bakhtin (2010, 2018) para compreender os sentidos –  

apreendidos por meio da semiótica discursiva –  que emanam do texto da transmissão do desfile 

da Mangueira de 2018. Por meio da teoria semiótica, é possível extrair do discurso elementos 

que são postos em diálogo com os referidos conceitos bakhtinianos. A linguagem que os 

caracteriza permeia o desfile em dualidades do plano carnavalizado, em que as inversões de 

papéis, elevações e rebaixamentos estão presentes. 

Para contribuir na discussão teórica, as reflexões de Sodré (1972) e Sodré e Paiva (2002) 

sobre uma categoria estética grotesca da mídia nacional são também importantes, tanto pela 

retomada do conceito de grotesco, quanto em uma observação do objeto de pesquisa pelo viés 

comunicacional, inserido em um espetáculo transmitido pela televisão. 

 
1 No dia 22 de dezembro de 2020, o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso 

preventivamente a nove dias de terminar o mandato. O Ministério Público acusa Crivella e outras 25 pessoas de 

organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Entre os acusados, o empresário Rafael 

Alves, amigo do ex-prefeito, é quem estaria comandando um esquema de pagamento de propina na prefeitura. 

Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a Riotur foi a principal área de influência do empresário, órgão 

responsável pela organização do desfile no Sambódromo e onde ele estaria cobrando a propina. Rafael já foi 

dirigente das escolas de samba Acadêmicos do Salgueiro e Unidos do Viradouro (ALBUQUERQUE; SEABRA, 

2020). 
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Com base na discussão teórica proposta sobre os conceitos bakhtinianos, juntamente 

com os sentidos apreendidos por meio da semiótica discursiva, a pergunta que orienta esta 

dissertação é: de que modo o desfile de 2018 da Estação Primeira de Mangueira, intitulado 

“Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”, caracterizado por críticas políticas e resgates de 

movimentos tradicionais do carnaval da cidade do Rio de Janeiro, pode ser compreendido à luz 

dos conceitos de carnavalização e grotesco? O objetivo geral deste trabalho é compreender 

como o desfile de 2018 da Mangueira tem seu sentido engendrado à luz dos conceitos de 

carnavalização e grotesco. Especificamente, a presente pesquisa busca: a) contextualizar o 

desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, considerando seus aspectos históricos, culturais 

e sua esfera midiatizada; b) articular os conceitos de carnavalização e grotesco, suas 

perspectivas e definições; c) analisar, com base na semiótica discursiva, o conteúdo do samba-

enredo do desfile; d) analisar, com base na semiótica discursiva, o conteúdo e a expressão das 

alegorias, paramentações e fantasias do desfile; e e) relacionar as análises das linguagens 

verbais e não verbais com os conceitos de carnavalização e grotesco. 

A hipótese deste trabalho considera que a linguagem que configura os conceitos de 

carnavalização e grotesco, considerando as sátiras, rebaixamentos e inversões de papéis, estão 

presentes no discurso do desfile da escola de samba transmitido em rede nacional. Tais sentidos 

podem ser apreendidos do conteúdo do samba-enredo, bem como do conteúdo e da expressão 

da comissão de frente, das alas e das alegorias. A hipótese se apoia no conceito de 

carnavalização (BAKHTIN, 2010; 2018), que possibilita uma fuga da esfera do cotidiano 

comum – configurado por convenções, leis, tensões e disputas políticas. Isso é feito nas 

inversões: destronamentos de figuras elevadas e de poder, e nas coroações dos “rebaixados”, 

diluindo regras e valores sociais. Consideramos, portanto, a título de hipótese, que esses efeitos 

de sentido são obtidos por meio de subversões, que podem constituir a crítica ao governo e à 

imagem do político com maior cargo do poder executivo na hierarquia da capital carioca, o 

então prefeito Marcelo Crivella. 

O Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro é um importante evento brasileiro, 

tanto na perspectiva do entretenimento, quanto pelos enraizamentos do carnaval no país. Além 

de atrair pessoas de todo o Brasil e do mundo para assistir (pela televisão ou presencialmente), 

o evento se compõe por aspectos culturais que representam a história de uma população. Todos 

esses elementos constituem um carnaval que é voltado para a mídia, isto é, um evento feito para 

ser consumido como espetáculo, que resgata valores específicos de uma temporalidade 

programada segundo uma agenda católica. Constituem também a festividade reivindicações, 
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protestos, homenagens, memórias e comemorações, contemplando uma esfera diversificada e 

atrativa para os públicos. 

Nos estudos de carnaval no Brasil, especificamente acerca das escolas de samba do Rio 

de Janeiro, identificamos trabalhos em várias perspectivas e de diferentes áreas. Trabalhos 

como o de Farias (2014, 2017), Ribeiro (2017) e Porfiro (2017), com base na sociologia e na 

antropologia (e que também atravessam perspectivas comunicacionais), abordam o ofício 

carnavalesco e a narrativa dos desfiles ao longo do século XX e desde esse período até os dias 

atuais. Os trabalhos tratam das mudanças sociais na trajetória histórica do carnaval, além das 

práticas que englobam as referências estéticas, tradições, mediações e lógicas do 

entretenimento.  

O carnaval das escolas de samba também é observado por Cavalcanti (2006b) por meio 

dos barracões, partindo dos aspectos sociais, mercadológicos e culturais que compõem uma 

rede processual semelhante à de um modelo de negócio. Essa perspectiva é tomada por trás do 

espetáculo da avenida – onde é realizado o carnaval das escolas – para os bastidores da criação 

até o dia do evento. Lima (2012, 2016) e Filippo (2012), por sua vez, estudam desfiles históricos 

que tiveram suas alegorias censuradas, e refletem sobre a representação artística e as 

restrições/proibições promovidas por instituições estruturais do país que interferem na esfera 

carnavalesca. 

Alguns trabalhos observam as escolas de samba do Rio de Janeiro inseridas nas lógicas 

da midiatização, em função das consequências da transmissão televisiva do evento (LUCAS, 

2019) ou até mesmo pela relação histórica com a imprensa (CARDOSO, 2019). Outros, como 

os de Pompeu e Perez (2008), aprofundam-se na perspectiva do desfile das escolas como lugar 

potencial de consumo para as marcas. Os autores apontam para o evento como uma 

oportunidade de mídia publicitária, levando em consideração as raízes históricas do evento e 

uma possível dualidade de um plano carnavalizado. A seu turno, Leopoldi (2010) aponta que o 

carnaval das escolas tem sofrido uma domesticação em função do uso de regras e normas do 

evento midiático, e a carnavalização no carnaval carioca se manifesta por meio dos blocos de 

rua. 

Esta pesquisa repercute essa discussão ao pensar a carnavalização e o grotesco no 

Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, em que, mesmo em uma temporalidade 

programada, os discursos possibilitam uma fuga do controle das instituições (televisão, 

prefeitura, empresas patrocinadoras) que regem o espetáculo. Isso se manifestaria nas críticas, 

sátiras e subversões levadas pelo enredo da escola de samba à Marquês de Sapucaí. 
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Os trabalhos que mais se aproximam da perspectiva desta dissertação se encontram na 

semelhança metodológica ou na escolha do objeto empírico. Souza (2000), por exemplo, 

utiliza-se da Análise do Discurso (AD) de Pêcheux, para compreender os traços da memória 

em narrativas dos desfiles das escolas de samba. Batista (2018), por sua vez, recorre ao mesmo 

objeto empírico desta investigação (o desfile da Mangueira de 2018), apontando (também 

através da AD proposta por Pêcheux), elementos burlescos e políticos do desfile. Do nosso 

ponto de vista, porém, apontar elementos burlescos seria insuficiente para compreender os 

discursos desse desfile, visto que o referencial teórico elaborado aqui, com base na transposição 

literária da carnavalização em Bakhtin (2010, 2018), possibilita a leitura de deslocamento, seja 

por meio das inversões, coroações ou destronamentos. Consideramos, pois, elementos dos 

desfiles que possam estar imersos na esfera carnavalizada, contemplando uma visão por vezes 

grotesca repleta de sátiras e degenerações sobre as figuras de poder. 

O corpus desta pesquisa é composto por cenas da transmissão que exibem parte de cinco 

setores do desfile, selecionadas com base na hipótese de que o seu conteúdo está atrelado aos 

conceitos de carnavalização e grotesco. Na transmissão, são exibidos os componentes e 

elementos construídos/confeccionados pela escola dispostos na avenida e os comentários dos 

apresentadores da Rede Globo que intervém nas cenas. Além do conteúdo da transmissão, a 

partir de relações intertextuais, reunimos fotografias – que colaboram para observar detalhes 

que não são visíveis ou nítidos na gravação do YouTube (MANGUEIRA, 2018) por causa da 

resolução – e a sinopse do desfile (VIEIRA, 2018), uma espécie de roteiro com explicações do 

enredo e esboços ilustrativos, produzido para ser entregue aos jurados. Todo o material reunido 

foi resgatado tendo em vista a construção de um texto fiel ao que foi exibido “ao vivo” para os 

públicos. 

Estruturamos este texto em seis capítulos, considerando esta introdução, que apresenta 

o trabalho. O capítulo dois expõe as primeiras manifestações do carnaval no mundo, os aspectos 

históricos e culturais que constituem o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro e a 

entrada desse evento na mídia televisiva, bem como as lógicas midiatizadas que regem o 

carnaval daquela cidade. Por fim, contextualiza o desfile da Mangueira de 2018 e apresenta a 

conjuntura, sobretudo social e política, do evento. 

O capítulo três evidencia os estudos de carnavalização e realismo grotesco com base nas 

obras de Bakhtin (2010, 2018). Uma primeira, em que o autor analisa as obras de Dostoiévski 

(BAKHTN, 2018), e outra, em que ele reconhece traços da cultura popular cômica da Idade 

Média e do Renascimento na obra de François Rabelais (BAKHTIN, 2010). A terceira seção 

traz as reflexões de Sodré (1972, 2002) e Paiva (2002) acerca do grotesco na mídia nacional. 
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Na quarta seção do capítulo, são destacados os autores (DAMATTA, 1997, 2000; SOIHET, 

1999) que mencionaram os conceitos de Bakhtin (2010, 2018) ao falar sobre a festa nacional e 

também, sobre o ponto de vista de alguns linguistas sobre a apropriação da carnavalização sobre 

o carnaval vivido na atualidade (FIORIN, 2008a; DISCINI, 2008).  

No capítulo quatro, apontamos os conceitos operatórios da semiótica discursiva 

(BARROS, 2001, 2005; GREIMAS; COURTÉS, 2008; FIORIN, 2002; BERTRAND, 2003) 

que dão subsídio à análise desta pesquisa, tanto aqueles do plano do conteúdo, quanto aqueles 

que se referem ao plano da expressão, sobretudo, a semiótica plástica (FLOCH, 2004; LARA, 

2007; OLIVEIRA, 2004; PIETROFORTE, 2007). O capítulo cinco analisa o samba-enredo, 

considerando o plano do conteúdo. Com relação às coreografias, aos adereços e às 

paramentações da comissão de frente, das alegorias e das alas é mantida a análise do conteúdo, 

mas com o acréscimo da análise do plano da expressão, relacionando cada uma das análises 

separadamente com os conceitos de carnavalização e grotesco. Uma última seção desse capítulo 

traz as recorrências do texto e a construção progressiva de sentido. Finalmente, são apresentadas 

as considerações finais, que respondem ao problema de pesquisa, apresentam as limitações do 

trabalho e apontam para futuras investigações. 
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2 PARTIDAS, PARADAS E CHEGADA AO DESFILE DA MANGUEIRA DE 2018 

 

Este capítulo apresenta os percursos históricos do carnaval. Primeiramente, destaca as 

manifestações iniciais dessa festa no mundo e, posteriormente, no Brasil, até os moldes atuais 

do carnaval carioca. Abordam-se episódios que marcaram a festividade no país e que colaboram 

para a compreensão tanto do contexto quanto do conteúdo do desfile da Estação Primeira de 

Mangueira, analisado no quinto capítulo.  

O carnaval é um período festivo importante para os povos que se utilizam do calendário 

cristão. As primeiras manifestações dessa festa tão tradicional no mundo, ou especificamente 

no recorte brasileiro, são destaque nas diversas referências que compõem este capítulo. Os 

trabalhos podem ser avaliados na perspectiva das influências exteriores ao carnaval nacional 

(FERREIRA, 2004, 2006), em quadros evolutivos de determinada cultura e os diferentes 

movimentos carnavalescos. Esses eventos emergiram das trocas e interações (FERREIRA, 

2004, 2006; CAVALCANTI, 2004, 2006a), nos conflitos e segregações de determinados 

grupos (SODRÉ, 1998; SOIHET, 1998), bem como nas estruturas oficiais que determinam a 

ordem e os mecanismos de controle da festa (AUGRAS, 1998). 

O presente capítulo também trata do desenvolvimento comercial do espetáculo 

carnavalesco nos bastidores (CAVALCANTI, 1999), na mídia (OLIOZI, 2019; SODRÉ, 1972) 

e das mais recentes lógicas midiatizadas que regem uma cartografia festiva na cidade do Rio de 

Janeiro (BRAGA, 2009; PAIVA; SODRÉ, 2004). Destacamos a importância da televisão na 

projeção nacional do carnaval, nas decisões sobre a organização dos desfiles e na construção 

de circuitos artísticos e culturais subsumidos pela mídia na capital carioca. 

Mesmo que distintas e distantes (em tempo ou espaço), as manifestações do carnaval 

apresentam entre si uma lógica de desvio, baseado em uma festa pagã que se tornou parte da 

cultura católica. Os fenômenos podem ser observados considerando as inversões de papéis por 

meio das fantasias, do anonimato (moral) por detrás das máscaras dos bailes, das leis que 

deixam de demarcar a ordem nos dias de farra ou até mesmo da necessidade de um 

deslocamento temporário do cotidiano. Todos esses elementos emergem dos gestos, dos 

discursos e das textualidades, isto é, de elementos que interessam aos objetivos desta pesquisa. 

Tais elementos serão analisados nas alegorias da Estação Primeira de Mangueira de 2018. Esses 

são, portanto, alguns passos para compreensão dos discursos que permeiam um desfile inserido 

em um dos eventos mais populares do país. 
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2.1 Percursos do carnaval no mundo e o desembarque em território brasileiro 

  

 Por mais contraditório que pareça, foi a Igreja Católica quem “inventou” o carnaval, 

segundo Ferreira (2004). Conforme o autor, tudo começou quando o papa Gregório I, no ano 

de 604, decidiu que, durante mais ou menos quarenta dias, as pessoas iriam se reservar às 

questões espirituais. Em referência ao número estipulado, esse período foi então chamado de 

“quaresma”. 

Com a reprodução dessa prática durante os séculos posteriores, em 1091, sob o mandato 

do papa Urbano II, ficou decidido que o período se estenderia entre duas datas simbólicas do 

calendário cristão. Nele “deveria reinar a temperança, o comedimento, a castidade e a 

austeridade, tudo isso acompanhado de um rigoroso jejum” (FERREIRA, 2004, p. 26). O 

primeiro dia seria chamado de Quarta-feira de Cinzas, já em alusão aos costumes que se mantêm 

nos dias de hoje. O último, seria marcado pela ressurreição de Cristo, sendo nomeado 

“Domingo de Páscoa”. Os dias que antecedem a quaresma foram então chamados de dias do 

“adeus à carne”2 (dias da carne vale ou do carnevale, em italiano), momento em que se 

estabeleceria a fartura, o exagero e o abuso frente ao longo período de sacrifício que estaria por 

vir. 

Outra perspectiva etimológica para o termo “carnaval” é apresentada por Mikhail 

Bakhtin (2010), quando ele analisa os festejos desse tipo durante a Idade Média e o 

Renascimento. No final de sua obra, tomou referências de autores alemães que trabalham com 

a proposição desde a segunda metade do século XIX: 

 

É característico observar que, desde a segunda metade do século XIX, numerosos 

autores alemães defenderam a tese da origem alemã da palavra carnaval, que teria a 

sua etimologia de Karne ou Karth, ou “lugar santo” (isto é, a comunidade pagã, os 

deuses e seus servidores) e de val (ou wal) ou “morto”, “assassinado”. Carnaval 

significaria, portanto, “procissão dos deuses mortos”. (BAKHTIN, 2010, p. 344-345, 

grifos do autor). 

 

Ainda que não seja definida uma única acepção à etimologia da palavra “carnaval”, o 

calendário cristão demonstra o condicionamento desse período festivo em relação à quaresma. 

Seu término dá início aos dias de penúria, que se estendem entre as datas religiosas. Segundo 

Bakhtin (2010, p. 7, grifos do autor), as festividades possuíam um “elo externo” com as festas 

religiosas; “[...] mesmo o carnaval, que não coincidia com nenhum fato da história sagrada, 

com nenhuma festa de santo, realizava-se nos últimos dias que precediam a grande quaresma 

 
2 A referência etimológica do “adeus à carne” é usual nos estudos de carnaval no Brasil.  
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(daí os nomes franceses de Mardi gras ou Carême-prenant e, nos países germânicos, de Fast-

nacht).”. 3 

O carnaval foi idealizado sob o princípio do riso e serviu-se sempre de um deslocamento 

lúdico do mundo. As festividades públicas e populares – assim como o caráter cômico 

predominante aos festejos não oficiais – no regime feudal da Idade Média faziam-se necessárias 

para a elevação da existência humana, isto é, para a obtenção de valores como a ressurreição e 

a renovação em sua plenitude. Nos termos de Baktin (2010, p. 8), “[...] convertia-se na forma 

de que se revestia a segunda vida do povo, o qual penetrava temporariamente no reino utópico 

da universalidade, liberdade, igualdade e abundância.”. 

Esse carnaval, em que se fundamentam os estudos de Bakhtin (2010, p. 3),4 era 

apresentado como o período da vida festiva do homem em oposição “à cultura oficial, ao tom 

sério, religioso e feudal da época”. As manifestações populares carnavalescas ocupavam um 

lugar muito importante na vida do homem medieval. Elas eram organizadas de maneira 

diferente em relação as “cerimônias sérias” das instituições e “ofereciam uma visão do mundo, 

do homem e das relações humanas totalmente diferente, deliberadamente não-oficial” 

(BAKHTIN, 2010, p. 4-5). 

O tempo dos festejos carnavalescos significavam uma “dualidade do mundo” pelo qual 

circulavam os homens libertos das amarras do cotidiano, em que reinavam as distorções, as 

blasfêmias e as paródias da esfera oficial. O carnaval era como um teatro em que os públicos 

ao mesmo tempo assistem e atuam, sendo executado no deleite do povo por “uma fuga 

provisória dos moldes da vida ordinária (isto é, oficial)” (BAKHTIN, 2010, p. 6). 

Após o Renascimento, o carnaval da cultura cômica observado por Bakhtin (2010)5 dá 

lugar a festas cada vez menos “populares”. Ferreira (2004, p. 44-45) afirma que eram 

promovidos bailes e óperas sofisticadas, e o carnaval era organizado para ocupar um espaço 

maior no calendário. Tudo isso por conta do alcance comercial de algumas cidades, como 

Veneza, que, além de lidar com a fama de ser um dos maiores centros da festa, influenciava 

diversos movimentos carnavalescos na Europa e, posteriormente, pelo resto do mundo. De lá, 

 
3 Todas as três expressões estão ligadas ao significado de carnaval e as maneiras de comemorá-lo em diferentes 

lugares do mundo no decorrer do tempo. A primeira, em francês, Mardi gras se refere especificamente a “terça-

feira gorda” que antecede a Quarta-feira de Cinzas. A expressão francesa Carême-prenant está relacionada aos 

três dias “gordos” de alegria e festa que antecedem a quaresma. A última expressão, Fast-nacht, de origem do 

alemão, também remete ao carnaval.   
4 As características do carnaval em que se baseou Bakhtin (2010) no seu estudo da obra de François Rabelais serão 

aprofundadas no terceiro capítulo desta pesquisa, em que serão apresentados os conceitos de carnavalização e 

grotesco, relacionados ao carnaval brasileiro e ao objeto empírico desta pesquisa. 
5 Bakhtin (2010, 2018) já havia observado o desgaste do carnaval da cultura popular cômica após o Renascimento, 

quando a festividade deixa de ser fonte da carnavalização. Isso será revisto nas seções sobre a proposta do autor 

de analisar os gêneros literários de determinadas obras com base em características da festa universal.  
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saíram os tradicionais “mascarados”, que usufruíam do poder anonimato legitimado por lei na 

cidade. Além disso, a repercussão dos luxuosos bailes teria influenciado as principais cortes 

europeias em promover as cerimônias. 

Assim como os bufões e os bobos eram personagens que não desempenhavam seu papel 

no palco e sim “nas fronteiras entre a arte e a vida” durante a Idade Média (BAKHTIN, 2010, 

p. 7), os comediantes, que mais tarde interpretaram personagens, como o Arlequim (figura 

clássica do estilo teatral da Commedia dell’Arte), eram alguns dos resquícios de aproximação 

do caráter da vida popular. Destacam-se também os personagens Pierrô e Colombina, 

completando o famoso trio que é propagado em diversas partes do mundo – inclusive nas 

narrativas e arranjos do carnaval brasileiro – por suas histórias e fantasias. 

Outro ponto de referência importante para o carnaval brasileiro e para concepção da 

festa como se vê na atualidade foram as movimentações que aconteciam em Paris, segundo 

Ferreira (2004). Levada pelas transformações políticas e sociais da Revolução Francesa, a 

cidade se tornou uma referência cultural no mundo durante o século XIX. Por causa disso, o 

carnaval parisiense, assim como seus famosos bailes de máscaras (bals masques), atraíram a 

atenção das pessoas em terras brasileiras. Tanto as referências do estilo teatral quanto os bailes 

de máscaras se tornaram importantes no mundo e no processo de construção do carnaval 

brasileiro, influenciando, principalmente, movimentos carnavalescos no país, que entraram em 

ebulição na primeira metade do século XIX.  

 

2.2 Dos primeiros movimentos carnavalescos brasileiros à primeira estação das escolas de 

samba 

 

As origens do carnaval no Brasil remontam à chegada dos portugueses, em território 

nacional, no século XVI e, posteriormente, aos trânsitos migratórios que influenciaram as 

primeiras organizações carnavalescas. Ferreira (2006, p. 12) afirma que “muito do que se fazia 

em Portugal, às vésperas da quaresma, é traduzido em terras brasileiras sob o nome genérico de 

entrudo”. Esse nome abarcava brincadeiras típicas de diferentes regiões e, durante cerca de três 

séculos, foi visto como uma manifestação de camadas populares. 

A cidade do Rio de Janeiro, que se tornou capital do Brasil ainda no século XVIII, 

passou a representar um centro de referência da cultura nacional, o que fez propagar o 

movimento do entrudo pelo vasto território do país. Na capital, as “brincadeiras” foram 

transformadas e serviram como modelo a ser seguido em outras regiões, entretanto, sendo 
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consideradas cada vez mais agressivas e desordenadas, começaram a ser repudiadas e 

marginalizadas durante o século XIX.  

 

Figura 1 - Dia d’entrudo - Aquarela sobre papel, J. B. Debret,  

Rio de Janeiro, 1823 

 
Fonte: Bandeira e Lago (2013). 

 

Após a independência do Brasil, em 1822, determinados conflitos de interesses surtiam 

efeito em buscas por novas maneiras de comemorar. Havia os que estavam ligados às tradições 

portuguesas e, por outro lado, uma burguesia inspirada pelos ares da explosão cultural na 

França. Isso fez surgir movimentos como as sociedades carnavalescas (influenciadas pelos 

bailes de máscaras e passeios de carruagens parisienses), colidindo intencionalmente com o 

entrudo que, além de marginalizado, relembrava as raízes lusitanas (FERREIRA, 2006, 13-14). 

Segundo Ferreira (2006, p. 24), nesse contexto, outras manifestações já saiam às ruas, 

como blocos populares semiorganizados (chamados posteriormente de Zé Pereira) e os 

cucumbis negros. Este era parte dos movimentos de grupos negros impedidos de se movimentar 

fora da temporada festiva ainda no século XIX por conta dos tambores: “os batuques eram 

frequentemente proibidos [...]. Isto fez com que os negros utilizassem de qualquer objeto como 

instrumento de percussão, tais como peças de cerâmica, ferro, latas e pedaços de madeira” 

(FERREIRA, 2004, p. 191-192).  
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Muito do que está associado às primeiras movimentações do carnaval no Brasil é fruto 

de um intenso processo de trocas/conflitos, principalmente quando levados em conta os 

atravessamentos do fenômeno da diáspora negra no mundo. Esses fluxos no território 

propiciaram a interação das tradições culturais da Europa com as matrizes culturais africanas. 

A partir de então, estabelece-se um território propício para o surgimento de uma nova maneira 

de festejar. Os diversos agrupamentos que se desenvolveram no mesmo período e/ou se 

influenciaram mutualmente durante a formação urbana, cultural, mercantil e política da cidade 

do Rio de Janeiro estiveram diretamente ligados ao modelo de escola de samba que resiste até 

os dias atuais.  

Cavalcanti (2006a, p. 28) descreve três importantes movimentos da época, 

apresentando-os de maneira estratificada, em que se praticavam “formas particulares de brincar 

o carnaval”:  

 

a) as grandes sociedades, organizadas por classes providas de maior recurso desde a 

segunda metade do século XIX, que faziam seus desfiles com enredos críticos, 

“apresentados ao som de árias de óperas, com luxuosas fantasias e carros alegóricos”; 

b) os ranchos, organizados pela “pequena burguesia urbana”, faziam parte do movimento 

carnavalesco da cidade desde o final do século XIX. Desfilavam também como uma 

estrutura de desfile: “enredo, fantasias e carros alegóricos ao som de sua marcha 

característica”; 

c) os blocos, que, menos estruturados, agrupavam moradores de morros e subúrbios, locais 

onde habitavam as camadas mais pobres da população. 

 

Augras (1998, p. 17) lembra dos cordões, “agrupamentos de mascarados já mais 

organizados” que, para ela, junto aos ranchos e blocos, colaboraram para o surgimento das 

escolas de samba. A autora afirma que, do mesmo modo que os movimentos carnavalescos 

foram cruciais para a criação das escolas, o samba da cidade do Rio de Janeiro nascia no começo 

do século XX, por meio do encontro: “nos terreiros de candomblé da Saúde e da Cidade Nova, 

dos devotos cariocas com o samba baiano de roda”.6 Essas relações são fundamentais para a 

 
6 Sobre o estilo musical, Augras resgata um trecho de Vianna, no qual ele descreve que “o samba nasceu na Bahia, 

mas se criou no Rio de Janeiro. Foi levado pelos baianos que para lá se mudaram em fins do século XIX” 

(VIANNA apud AUGRAS, 1998, p. 17). Augras (1998, p. 17-18) cita os ritmos que ecoavam nas noites cariocas 

nos territórios que se estendiam “dos trapiches da Prainha até os confins da ‘Pequena África’”, nome dado por 

Heitor do Prazeres à região da Cidade Nova. Tudo isso se deu no início do século XX, contexto em que os ritmos 

das manifestações religiosas e culturais de matriz africana eram “oficialmente” reprimidos. 
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compreensão do samba como parte da cultura/identidade carioca e da constituição das escolas 

de samba. 

Tudo isso movimentava a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX. Cavalcanti 

(2006a, p. 29) aponta que “nunca houve uma fórmula pronta de escola de samba que tivesse 

sua natureza originalmente instituída”. Segundo o autor, elas foram criadas em decorrência das 

interações entre os primeiros movimentos carnavalescos de diferentes camadas sociais. Apesar 

de terem emergido em função dessas interações, foram os ranchos, cuja estrutura organizacional 

foi praticamente transportada para os desfiles, o modelo mais influente na direção das escolas 

(AUGRAS, 1998). 

Destacam-se, na formação e repercussão dos ranchos, elementos fundamentais para 

popularização do carnaval e para futura estrutura das escolas de samba: não só pela maneira 

como se organizavam os desfiles, mas também pela cobertura que faziam os cronistas na época. 

Eles foram participantes ativos do cotidiano do carnaval na cidade, estabelecendo parte da 

imprensa “popular” influente no período da Primeira República. Muito disso se deve ao 

aumento considerável da população do Rio de Janeiro no período entre 1872 e 1906, passando 

de 228 mil para 620 mil habitantes, e o consequente aumento das tiragens dos jornais diários, 

que chegaram imprimir e vender, em 1900, cerca de 100 a 150 mil cópias por dia 

(GONÇALVES, 2009, p. 77-80). 

Soihet (1998, p. 88) afirma que, assim como os blocos e o samba, os ranchos também 

foram trazidos para a capital nacional pela grande quantidade de ex-escravos que vinham da 

Bahia. Esse foi um dos fatores que influenciaram diretamente o crescimento populacional da 

cidade do Rio de Janeiro e a popularização de movimentos carnavalescos paralelos nos anos 

seguintes.  

Augras resgata uma entrevista de Cartola (GOLDWASSER apud AUGRAS, 1998,  

p. 24) sobre sua participação nos blocos de carnaval por volta dos anos 1920, anterior à 

fundação da Estação Primeira de Mangueira. Para a autora, os blocos desordenados pediam 

passagem “em meio à ordem dos ranchos”. O compositor afirma ter feito parte de “blocos sujos” 

e desorganizados. Eles teriam organizado o “Bloco dos Arengueiros”, que abrigava a “turma 

da pior espécie [...] o que não prestava, a turma que não valia nada. Saía no carnaval não para 

brincar, mas para brigar”. Eles foram se tornando menos agressivos e, com isso, houve por parte 

dos movimentos um “desejo de mostrar que o jovem samba podia ser coisa de respeito”.  

Os blocos se aproximaram de estruturas semelhantes à dos ranchos, e daí surgiram os 

primeiros rastros da nomenclatura “escola” (AUGRAS, 1998, p. 24). Para Soihet (1998), a 

partir desse momento, mesmo com as dificuldades de uma sociedade marcada por forte 



26 

 

segregação racial, os agrupamentos carnavalescos de segmentos populares e de raízes negras 

iniciavam um longo percurso pela ocupação de determinados espaços e reconhecimento de 

parte de suas matrizes culturais: 

 

Na década de [19]20, como resultado da resistência imposta pelos populares – que, 

apesar de todos os percalços, mantinham suas manifestações culturais –, da influência 

do movimento modernista e das ideias nacionalistas, começou-se a valorizar a cultura 

de raiz negra, que passou gradativamente a assumir um lugar reconhecido no espaço 

público, embora, de modo geral, numa conotação caricatural e/ou marcada pelo 

exotismo. (SOIHET, 1998, p. 86). 

 

As escolas de samba também são criadas na década de 1920. Entretanto, não é 

consensual qual teria sido a primeira. Essa relativização pode ser vista em Augras (1998) e em 

Cavalcanti (2006a). Ambas as autoras apontam as dificuldades dentre as polêmicas disputas 

pela primazia no mundo do samba. Augras (1998) relata as dificuldades da pesquisa de história 

oral, entretanto, expõe uma entrevista de Cartola, em que este reivindica o “título” para a 

Mangueira. Nela, ele justifica a ter chamado de “Estação Primeira, porque era a primeira estação 

de trem, a partir da Central do Brasil. As cores verde e rosa foram uma homenagem ao rancho 

em que [seu] pai, Sebastião, saía [...] em Laranjeiras, o Arrepiados” (SILVA et al. apud 

AUGRAS, 1998, p. 26). A autora ainda afirma que Cabral (1996) teria resgatado um documento 

que não deixa dúvidas sobre a legitimação da verde e rosa como a primeira escola da cidade. 

Cavalcanti (2006a) aponta que a primeira escola de samba foi o “Deixa Falar” do 

Estácio, criada no final da década de 1920. Para a autora, “ao que tudo indica [iniciou] a partir 

dos laços de sociabilidade construídos em torno de Tia Ciata” (CAVALANTI, 2006a,  

p. 28-29),7 região pela qual já se movimentavam os ranchos. Segundo Augras (1998, p. 25), o 

Deixa Falar era um rancho que em 1932 “iria denominar-se ‘rancho-escola’”. 

Mesmo diante das divergências, fica evidente a participação das novas agremiações no 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Para Sodré (1998), a denominação rancho-escola 

transparecia novos conflitos e aberturas que surgiram no território carioca: 

 

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 

 
7 Estudo como os de Augras (1998) e Sodré (1998) apontam que a casa da Tia Ciata se localizava na região da 

Cidade Nova/Praça Onze e constituiu-se como importante local de resistência para cultura e identidade negra na 

cidade do Rio de Janeiro. Foi lá também onde nasceu oficialmente o samba carioca. Sodré (1998, p. 15) afirma 

que a residência “simboliza toda a estratégia de resistência musical à cortina de marginalização erguida contra o 

negro em seguida à Abolição”. Tia Ciata era esposa do médico negro João Batista da Silva, que posteriormente se 

tornou chefe de gabinete do chefe de polícia do governo Wenceslau Brás (SODRÉ, 1998, p. 15). A posição de 

“privilégio” teria colaborado para proteção e “legalização de certas casas-de-santo [...] pelas quais o samba 

penetrou” (CABRAL apud AUGRAS, 1998, p. 18). 
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significações mais integradas na sociedade branca. A partir dos ranchos-escolas, 

surgiram, de 1923 em diante, as escolas de samba (no começo, apenas blocos), 

mantendo grande parte das antigas características (passeata, porta-bandeira, mestre-

sala, orquestra etc.), mas também o “direito” de penetração no espaço urbano branco. 

(SODRÉ, 1998, p. 36-37, grifos do autor). 

 

Na perspectiva de Soihet (1998, p. 120), “ao se tornar a manifestação máxima do 

carnaval carioca, a escola de samba marca o transbordamento da cultura popular no Rio de 

Janeiro”. Para a autora, isso destacou uma identidade que, por muito tempo, resistiu e relutou 

para ser inserida no cotidiano da capital do país. Pensava-se no samba diluído em território 

carioca e numa posição de visibilidade. Abriram-se oportunidades ao estilo para a produção no 

entretenimento, fazendo com que “artistas negros e mestiços [começassem] a atuar 

profissionalmente e a penetrar gradativamente em orquestras, emissoras radiofônicas, 

gravações fonográficas, aulas de violão para grã-fino, etc.” (SODRÉ, 1998, p. 37).8  

Na década de 1930, já havia cinco escolas organizadas na cidade (AUGRAS, 1998):  

a) Cada Ano Sai Melhor, do São Carlos, b) Estação Primeira de Mangueira, c) Oswaldo Cruz, 

que logo se tornaria Portela, d) Para o Ano Sai Melhor, do Estácio e d) Vizinha Faladeira, da 

Praça Onze. Logo, são organizadas as primeiras competições entre as escolas, em paralelo às 

agendas políticas e às transformações da cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.3 Samba enquadrado ou de partido alto? 

 

No início da trajetória das escolas de samba, havia muito preconceito em relação às 

matrizes negras, às comunidades e aos integrantes das novas agremiações. Esses fatores 

mantiveram distantes – durante algum tempo – tanto a vontade de participar do público (de 

outras classes e regiões) quanto o interesse do Estado em incorporar o evento à programação 

oficial da cidade. Esse quadro é relevante para compreender a trajetória das escolas e sua 

inserção no cotidiano cultural do Rio de Janeiro.  

O fato de as escolas abrangerem famílias e trabalhadores, não impedia o preconceito em 

relação aos componentes das agremiações. Carlos Cachaça (autor do primeiro samba-enredo, 

escrito para Mangueira em 1933) teria comentado sobre o receio de coação por parte da polícia, 

pelo fato dos sambistas estarem se utilizando de nomes de personagens históricos brasileiros na 

composição dos sambas-enredo. Como o estilo musical até ali era tido como algo 

 
8 Artistas como Pixinguinha, João da Baiana, Donga, Sinhô, Patrício Teixeira, Heitor do Prazeres e outros 

participavam do mercado fonográfico. Assim, o samba tornou-se uma “referência permanente” (SODRÉ, 1998, p. 

37). Soihet (1998, p. 99) relata que o aparecimento do famoso (e primeiro gravado) samba Pelo telefone registrado 

por Donga “marcou o predomínio do samba como canção carnavalesca”, alcançando grande popularidade.  
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marginalizado, a repressão por parte da polícia fazia parte da rotina desses agrupamentos 

carnavalescos. Foram mantidos os esforços das agremiações, que assim foram construindo sua 

fama nas comunidades da cidade. Os conflitos que surgiam entre os sambistas eram motivados 

pelas rivalidades entres as escolas, “única forma de participação pública que conheciam” 

(SOIHET, 1998, p. 131-132). 

Essa restrição influenciava o caráter afervorado do movimento, o que gerou uma 

atmosfera de competição e já preparava o terreno para os anos seguintes. Para Soihet (1998,  

p. 135-136), “apesar de todos os percalços, os sambistas não desistiam e seus esforços faziam 

as escolas de samba assumir a cada ano maior vulto”. A autora afirma que crescia a repercussão 

nos jornais e as crônicas mencionavam um ambiente único e autêntico. Os cronistas daquele 

momento (parte importante da imprensa que cobria o carnaval) convidavam o público leitor à 

Praça Onze, onde supostamente ecoava a “raiz da nacionalidade”. 

Nesse contexto, Fenerick (2007) resgata algumas mudanças que sofreram o samba na 

virada dos anos 1920/30, em parte, por influência do samba do Estácio de Sá. Ismael Silva, 

membro do grupo, declarou que o samba de roda sofreu adaptações ao estilo de “brincar” 

carnaval, para que se pudesse simultaneamente cantar, dançar e, especialmente, desfilar. As 

escolas de samba estariam, então, nesse contexto de redefinições e buscas sobre o gênero que 

posteriormente configurou o desenvolvimento dos desfiles. Nesse cenário de transformações 

do território do samba, é importante salientar a imagem do malandro, símbolo da circulação e 

do espírito carnavalesco (próprio do morro) pela cidade: 

 

Ele é o grande responsável pelo samba, pela alegria do Carnaval. Quando este chega, 

ele invade todos os espaços, anda nas ruas, passeia nos corsos de automóvel e culmina 

na praça Onze, “consulado de todos os morros da cidade”. Instala-se, então, a mais 

completa reviravolta, ou, no bom sentido carnavalesco, o mundo vira de ponta-cabeça. 

(SOIHET, 1998, p. 137). 

 

Para a autora, esse personagem “heroicizado” foi aos poucos desgastado pelas 

associações depreciativas, como a “vadiagem” e a marginalidade. Ele estava em oposição aos 

princípios que iriam conduzir as escolas ao cumprimento das exigências oficiais. Aspectos 

como a disciplina, conduta e harmonia deveriam fazer parte das novas agremiações, para que 

assim elas pudessem se estabelecer como parte da cultura nacional institucionalizada (SOIHET, 

1998).  

Fenerick (2007, p. 86) afirma que essa disputa em face do personagem reflete a 

dicotomia clássica do mundo do samba: “morro” versus “cidade”. O malandro, tido como 

sinônimo do morro, estava em oposição “a postura do burguês-boêmio [associada] a cidade”. 
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Para o autor, os dois lados representavam também o debate sobre a primazia e “originalidade” 

do samba. Era importante “reparar a fratura criada no universo do samba” para realizar (a partir 

dessa interseção) o projeto que idealizava uma identidade brasileira, levando a abdicações e 

negociações em torno do estilo musical. Esses fatores repercutem no surgimento das 

agremiações e na conquista de um público ausente dos primeiros campeonatos.  

A primeira competição entre escolas seria realizada em 1929, por iniciativa de Zé 

Espinguela. Naquela época, estiveram disputando o melhor samba as escolas Estácio, Portela e 

Mangueira. Na premiação realizada na Praça Onze, foram entregues três taças, uma para cada 

escola, evitando assim maiores conflitos. Segundo Augras (1998, p. 27), nos dois anos seguintes 

“ninguém mais falou em concurso entre escolas de samba”. 

Em 1932, o jornal Mundo Esportivo patrocinava um novo desfile das escolas de samba 

na mesma localidade, ano em que a Mangueira foi campeã. A cobertura jornalística do evento 

buscava chamar atenção para os instrumentos musicais característicos do samba, como a bateria 

e a cuíca. O objetivo era atrair públicos diversos de quem morava nas favelas e subúrbios da 

cidade. Porém, “apesar da iniciativa do referido jornal, persistiam os preconceitos com relação 

aos valores culturais de origem negra” (SOIHET, 1998, p. 138). 

No ano seguinte, quem promoveu o campeonato entre as escolas foi o jornal O Globo. 

A propaganda continha traços do simbólico “malandro” do morro (do mundo do samba) 

elevado ao patamar de parte da identidade nacional. Ainda na Praça Onze, o campeonato de 

1933 (vencido novamente pela Mangueira) foi presenciado por mais de 40 mil pessoas. Mesmo 

com várias pessoas presentes, Soihet (1998) destaca segregações que ainda atingiam a 

visibilidade do evento e delimitavam o espaço: a possibilidade de o evento acontecer na 

esplanada do Castelo foi vetada, pois as escolas não poderiam atravessar a avenida.  

Logo, os desfiles se tornaram parte da programação do carnaval da cidade, recebendo 

determinada quantia pela prefeitura. Em 1934, estabelece-se a União das Escolas de Samba 

(UES), instituição que iria congregar as organizações com os objetivos de “facilitar a 

divulgação e aceitação do samba [e] abrir um canal de comunicação entre as escolas e os demais 

organismos da sociedade [pela] necessidade de os sambistas possuírem um órgão que 

defendesse seus interesses” (SOIHET, 1998, p. 140-141). 

Foi a partir da Revolução de 1930 que o Estado se tornou mais participativo na esfera 

cultural do Brasil. Naquele tempo, foram criados os departamentos de turismo nos estados e a 

Comissão de Turismo do Distrito Federal, fazendo com que o carnaval fosse uma das atrações 

turísticas na cidade do Rio de Janeiro. Era projetado que as escolas de samba ocupassem o 

protagonismo nesse processo, o que levou à oficialização dos desfiles em 1935 (AUGRAS, 
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1998; SOIHET, 1998). O evento começou a receber subvenção da prefeitura, a ter definidos 

local e data e a possuir um regulamento. O documento submeteu as escolas a perderem fortes 

traços da sua cultura e tradição para serem reconhecidas oficialmente. De acordo com Soihet 

(1998, p. 142): 

 
O regulamento do concurso de 1935 eliminou os versejadores, também chamados de 

improvisadores ou repentistas. Até então as canções das escolas, conotando a 

influência dos pontos do candomblé, compunham-se apenas de um estribilho ou 

refrão, sobre o qual se improvisava. Os argumentos de que essa característica 

dificultava o julgamento fizeram com que desaparecessem os versos de improviso, o 

que representou uma perda, em termos de cultura popular. Foi um preço alto, 

negociado tendo em vista as possibilidades que se abriam com o reconhecimento 

oficial. 

 

Conforme a autora, quando são retirados os improvisadores, surgem importantes nomes 

que vão deslanchar composições dos sambas-enredo, como Carlos Cachaça, Cartola, Paulo da 

Portela, Mano Décio da Viola, entre outros. 

A partir de então, segundo Augras (1998), a criatividade precisou estar alinhada ao novo 

formato do evento. As regras se tornaram ainda mais rigorosas em 1939, com a criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), quando a utilização de temas nacionais nos 

enredos das escolas seria imposta. Com isso, o samba perdeu elementos “tradicionais” de 

influência do candomblé para se enquadrar na proposta do projeto cultural do Estado Novo 

(AUGRAS, 1998).9  

A Praça Onze, no Rio de Janeiro, local de grande importância para a comunidade do 

samba e do carnaval, foi demolida na reforma urbana do “bota-abaixo”, dando lugar à Avenida 

Getúlio Vargas. Os desfiles então passariam a acontecer na Avenida Rio Branco, região nobre 

da cidade, em 1942. No ano seguinte, o carnaval já alcançava “propósitos propagandísticos” e, 

na mesma direção do conjunto de medidas nacionalistas que vinham sendo impostas às escolas, 

foram publicadas proibições às canções e passeatas críticas contra o governo (AUGRAS, 

1998,). 

Com as mudanças no governo, após a saída de Getúlio Vargas, em 1945, foram mantidas 

certa rigidez e atenção sobre as escolas. Contudo, houve um breve período de emancipação da 

UES, que se tornou Ugesb (União Geral das Escolas de Samba do Brasil). Isso teria sido 

 
9 Para Napolitano (2000), o samba era um fator crucial dentre os dilemas da “identidade brasileira”. O autor 

apresenta a tese de Wisnki, que critica algumas imprecisões da dicotomia “morro” versus “cidade”. Os intelectuais 

do Estado Novo teriam apoiado a “domesticação” do estilo, mas também havia uma forte pressão do mercado por 

causa do gênero musical e suas variações terem ganhado audiência. Wisnik inclui a indústria como um agente 

importante no processo de atravessamentos, trânsitos e negociações em torno do samba. A partir desse momento, 

o samba despertava “o espectro de repertório da Rádio Nacional em cujas ondas o imaginário do país viajava”. 

(WISNIK apud NAPOLITANO, 2000, p. 183). 
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encerrado já em 1947, quando a instituição que congregava as escolas aproximou-se da Tribuna 

Popular, órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro (PCB), na realização de um desfile fora 

do calendário do carnaval. O partido logo teve seu registro cassado e as escolas voltaram ao 

“enquadramento oficial” (AUGRAS, 1998). Foi mantido o firme controle das agremiações por 

um longo período, reafirmando os traços nacionalistas que deveriam constar nos enredos. 

Esse quadro é mais severo no período da ditadura militar brasileira, quando enaltecer 

apenas as glórias passadas não era o bastante. Para o governo, seria necessário também citar os 

“progressos” daquele momento. Quem decidiu tomar partido dos militares foi a Beija-Flor de 

Nilópolis, em 1974, desfilando com o samba O grande decênio, que exaltava os “10 anos da 

revolução de 1964”. A apresentação gerou contrariedade das demais escolas e dos públicos, 

sendo até hoje “citado como ilustração exemplar da mais escancarada cooptação” (AUGRAS, 

1998, p. 67). 

Essa lógica de subordinação dos enredos às exigências do Estado seria subvertida por 

meio da produção de Joãosinho Trinta. O carnavalesco havia vencido dois campeonatos 

seguidos pela Salgueiro: O Rei da França na Ilha da Assombração (1974) e As Minas do Rei 

Salomão (1975). Este foi apontado pelas escolas rivais como obra não nacionalista “apoiando-

se [elas] na antiga exigência do regulamento de 1947” (AUGRAS, 1998, p. 68). Isso fez com 

que a Riotur10 se posicionasse, chegando a avisar que, em 1976, não aceitaria enredos que não 

tratassem de temas nacionais. Porém, o futuro do samba já estava definido, pois 

 

[...] o apego aos temas nacionalistas desgastara-se. A mesma escola que se destacara 

pelo atendimento acrítico às sugestões oficiais contratou Joãosinho Trinta e sagrou-se 

campeã do primeiro grupo em 1976, com o enredo Sonhar com Rei Dá Leão, exaltação 

ao jogo do bicho, tema bem brasileiro sem dúvida, mas de difícil inserção entre os 

valores da história oficial, já que, por definição, situa-se às margens da lei. (AUGRAS, 

1998, p. 69, grifo do autor). 

 

A partir de então, o desfile das escolas de samba tomou outros rumos. Os enredos se 

diversificaram e alcançaram, cada vez mais, culturas e regiões. Os sambas foram 

comercializados, gravados em discos e reproduzidos em diversas mídias. A manifestação foi 

introduzida em esfera mercantil, tornando-se, assim, um evento de grande porte. Cada desfile 

apresenta as particularidades de um período, seja ele caracterizado pela liberdade da 

manifestação cultural, pelas imposições de cada agenda política ou demarcações do território. 

O evento foi remodelado segundo ordens e subversões dos tempos e se consolidou como 

programação brasileira. 

 
10 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. (Riotur) criada em 1972.  
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2.4 “Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come” 

 

O desfile que Joãosinho Trinta colocou na avenida, em 1976, não só abriu as portas para 

um novo tipo samba, como também apresentou o Jogo do Bicho, uma rede complexa 

impregnada nas administrações das escolas do Rio de Janeiro, naquele momento. A prática 

tornou-se parte dos processos do carnaval, acompanhando o seu desenvolvimento ao longo da 

segunda metade do século XX. A proibição das apostas aconteceu durante o governo Dutra, em 

1946. A partir desse momento, o jogo se espalhou em paralelo ao crescimento das regiões 

periféricas. As agremiações, assim como as comunidades, possuíam terreno favorável ao 

enraizamento dos “bicheiros” na rotina da população e se tornaram influentes nas políticas das 

escolas (CAVALCANTI, 1999).  

No decorrer dos anos, já eram perceptíveis traços de uma modernização do carnaval na 

gestão dos bicheiros. Na medida em que cresciam o número de escolas, também cresciam suas 

bases sociais e a competitividade. Ainda aumentaram a profissionalização da produção e a 

repercussão comunicacional, o que gerou mais dinheiro. Naquele momento, já era possível 

“contratar um carnavalesco”, fato que estreia não só o novo ofício, mas o caráter burocrático 

das agremiações. Esse profissional, inserido no cenário do carnaval carioca desde a década de 

1960, é um dos responsáveis pelo desbunde estético que tomou o desfile das escolas de samba. 

Um deles foi Fernando Pamplona, ligado à Escola de Belas-Artes da UFRJ, que trouxe um grupo 

de artistas para o Acadêmicos do Salgueiro. Mais tarde, nos anos 1970, Joãosinho Trinta trouxe 

novos elementos para o carnaval, pois, além das renovações nos temas do samba, introduziu nos 

desfiles – baseado em sua experiência anterior como bailarino no Teatro Municipal – os efeitos 

harmônicos da ópera e a visualidade barroca (CAVALCANTI, 1999).11  

Tudo isso acelerou os processos de comercialização do evento. Em 1962, já se havia 

iniciado a venda de ingressos, e foram colocadas arquibancadas na Av. Rio Branco, o que 

mudou o modo de assistir aos desfiles. Para Cavalcanti (1999, p. 64) “ao alterar o ângulo de 

apreciação do desfile, [a arquibancada] trouxe importantes consequências estéticas, entre elas o 

crescimento em altura e expressividade das alegorias”. Tais elementos se desenvolveram ainda 

mais até o modelo atual. A criação da Riotur, em 1972, modificou as relações entre o poder 

 
11 Pamplona também era cenógrafo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi quem levou Joãosinho Trinta para 

trabalhar no carnaval pela Acadêmicos do Salgueiro. Joãosinho ocuparia o seu lugar como carnavalesco com sua 

saída no ano de 1972 (CAVALCANTI, 1999). 
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público e as escolas de samba, tornando menos burocrática a captação de recursos para o 

carnaval. 

 

Figura 2 - Cartola desfila pela Mangueira, na Av. Rio Branco, em 1978 

 
Fonte: Foto de Ricardo Beliel / Acervo O Globo. 

 

O ano de 1984 foi simbólico para os desfiles. A inauguração do Sambódromo da 

Marquês de Sapucaí, naquele ano, fixou a localidade do espetáculo das escolas de samba, 

comportando 60 mil lugares. A estrutura dava fim ao “monta e desmonta”, que simbolizava a 

busca constante das escolas por um local mais adequado (para o porte do evento) e marcou um 

sobressalto financeiro com bilheteria (CAVALCANTI, 2006). 

No mesmo ano, foi fundada a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de 

Janeiro (LIESA), iniciativa dos presidentes das dez principais escolas. A maioria das lideranças 

pertenciam à cúpula do jogo do bicho na cidade. Nos anos 1990, as “relações de patronagem” 

estavam impregnadas em praticamente todas as agremiações do samba no Rio de Janeiro. Em 

1993, com a prisão de parte da cúpula (acusada por formação de quadrilha), o evento teve certo 

desequilíbrio. Para Cavalcanti (1999), ainda assim permaneciam os mesmos atores na 

administração das escolas, ocasionando até uma “maior discrição no controle exercido”. 

Segunda a autora, isso fica explícito quando a LIESA é oficializada como porta voz do poder 

público na organização do grupo especial. A dimensão que tomou o evento pode ser observada 

por meio dos recursos obtidos pelas agremiações para a produção do carnaval (CAVALCANTI, 

1999).  
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Todos esses fatos afetaram a veiculação do evento nos meios de comunicação e sua 

construção na esfera mercantil. O carnaval havia se tornado parte do cotidiano da cidade e 

espetáculo que alcançara o mundo. Muito disso foi resultado da influência do samba na 

construção de uma identidade nacional, e pelos desfiles de carnaval terem chegado à televisão. 

A cobertura do evento repercutia dos bastidores e da avenida, indo parar, cada vez mais, de ano 

em ano, nas manchetes. 

 

2.5 “O maior espetáculo da terra”: lógicas da midiatização em território carioca 

 

No início da cobertura televisionada dos desfiles de carnaval, na década de 1960, as 

escolas de samba tinham apenas espaços curtos e jornalísticos na programação. Em 1964, as 

TVs Rio e Tupi já eram credenciadas para cobertura do evento. A Rede Globo começou a cobrir 

o carnaval do Rio de Janeiro em 1966. A primeira transmissão em cores do desfile foi por ela 

realizada em 1973. Naquele ano, conforme Oliozi (2019), os desfiles aconteceram na Av. 

Presidente Antônio Carlos, período em que todas as escolas ainda desfilavam no mesmo dia. 

A transmissão ao vivo em rede nacional só foi possível em 1984, com a construção da 

Marquês de Sapucaí. A partir de então, os desfiles foram divididos em dois grupos e realizados 

em dois dias. Naquele ano, “a TV Globo alegou não ter condições técnicas de transmitir o 

espetáculo, que foi assumido pela TV Manchete com exclusividade” (OLIOZI, 2019, p. 46), o 

que fez a Manchete tomar grande parte das audiências televisivas naquele horário. A Rede 

Globo se consolidou na posição de detentora dos direitos de transmissão desde 1985, mantendo 

os padrões até os dias atuais. 

Além de comentaristas especializados para falar sobre os desfiles, a emissora detém 

materiais gravados dos carnavalescos, realiza entrevistas com famosos na avenida e com o 

público nas arquibancadas. A Rede Globo também transmite a apuração dos desfiles na Quarta-

Feira de Cinzas e tem uma programação intensa durante o carnaval.12  

Assim, não só os desfiles são parte dessa cobertura. A emissora vai às ruas ver os blocos, 

entrevista as pessoas e compartilha da “energia” dos públicos presentes, demarcando algumas 

regiões da cidade com base no entretenimento. Ademais, algumas características da expressão 

espontânea do carnaval carioca se perderam nas relações de produção comercial, como já havia 

observado Sodré (1972). O autor afirma que o carnaval da cidade se transformou num 

 
12 Outro aspecto importante sobre as transmissões do carnaval pela Rede Globo é a implementação da vinheta 

Globeleza a partir dos anos 1990. 
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espetáculo e começou a ser consumido por um público de massa por meio dos veículos de 

mídia.13     

Nesse mesmo sentido, Braga (2009) considera que o carnaval carioca se constitui nas 

lógicas da midiatização. Para o autor, originalmente, o evento, organizado como “festa de rua”, 

logo foi disposto e organizado à maneira dos meios, ou seja, era criada uma atmosfera festiva 

em torno de tal acontecimento. O carnaval da cidade passa a funcionar subsumido por uma 

lógica própria da mídia e isso implica: na sua visualidade televisionada no país e no mundo; 

nos patrocínios a desfiles específicos; no direito exclusivo de determinada propaganda no 

perímetro do Sambódromo; nas personalidades que estarão presentes na Sapucaí (e que marcam 

presença em blocos e eventos no carnaval) e na disposição dos comércios, bares e outras 

apresentações. Tudo isso impacta bruscamente os fluxos financeiros da capital. 

Portanto, pensar nos rastros da midiatização no Rio de Janeiro ultrapassa o local da 

Marquês de Sapucaí. Isso tem a ver com construção da cidade como referência cultural tanto 

no Brasil quanto no mundo. Acerca dos processos midiatizados dessa cidade, Paiva e Sodré 

(2004, p. 114) apontam as seguintes características: “[a] midiatização é um nome para a 

articulação da mídia (a televisão, basicamente) com as instituições tradicionais da vida urbana. 

Por meio dela, constrói-se no Rio uma espécie de ‘geografia televisiva’”. 

A perspectiva dos autores não só deixa evidente a importância da televisão para o 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, como também na construção do Desfile das Escolas de 

Samba nos meios. O desfile também repercute em outras mídias, como jornais, revistas, sites e 

redes sociais online, que se utilizam de conteúdos secundários ao do desfile, dos bastidores aos 

preparativos, de concursos e manutenções, de elementos que mantêm os públicos entretidos e 

preenchem o calendário festivo da cidade até a data do carnaval.  

As regras e disposições do evento foram sendo transformadas de acordo com os 

acontecimentos. Fatores como a construção das arquibancadas em 1962 (abordadas na seção 

anterior) afetaram diretamente os desfiles da época, que propuseram novas visualidades por 

meio do tamanho das alegorias, paramentações e disposições dos seus componentes. Essas 

formas se adequaram aos eixos de cada meio de comunicação, principalmente aos da televisão. 

Nas transmissões, as audiências são fundamentais, ocasionando, por vezes, mudanças de 

formatos e até mesmo nos conteúdos de algum programa. No caso dos desfiles, a Rede Globo 

tem relevante atuação na decisão sobre as apresentações.  

 
13 Sobre a construção do discurso através da transmissão televisa, na metodologia são apresentadas a Rede Globo 

enquanto enunciadora dos desfiles das escolas de samba e as relações possíveis de análise fundamentadas na teoria 

semiótica. 
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Em 2017, por exemplo – ano anterior ao desfile analisado nesta pesquisa –, a LIESA fez 

alterações significativas no regulamento para o carnaval: “a mudança reduziu o número de 

paradas em frente às cabines dos jurados, o tempo de duração dos desfiles, a quantidade de 

sambistas na pista e o tamanho das escolas de samba menores” (ESCOLAS, 2017). 

O presidente da Portela, Luís Carlos Magalhães declarou que “nem sempre o que a mídia 

quer é o melhor para as escolas e vice-versa [...]. Mas muita gente estava achando o desfile 

chato, tanto no Sambódromo quanto pela TV, então houve necessidade de ajuste”. Ele ainda 

comentou sobre as adaptações do entretenimento à atualidade: “o mundo mudou, as pessoas 

querem tudo mais rápido. Temos que nos adequar para agradar o público do Brasil todo.” 

(ESCOLAS, 2017). 

Outro presidente, Francisco de Carvalho, mais conhecido como Chiquinho da 

Mangueira também falou sobre o caso: “As mudanças vão ajudar muito o desfile, mas a 

Mangueira é uma escola que tem dificuldade de se adaptar, por ser muito grande. A Globo 

mostrou que os números são oscilantes. É por causa da transmissão que o desfile se transformou 

no maior espetáculo da Terra.” (ESCOLAS, 2017). 

As duas falas deixam explícita a influência da Rede Globo e, portanto, da mídia como 

instituição, nas decisões sobre o espetáculo dos desfiles enquanto fonte de entretenimento. 

Essas percepções também reafirmam o caráter midiatizado do evento, adaptados aos padrões e 

fluxos comunicacionais da contemporaneidade, como foi nas tomadas de decisão por um desfile 

mais rápido e enxuto. 

A expressão “maior espetáculo da terra” é frequentemente utilizada para se referir ao 

evento no começo de gravações de sambas-enredo, em notícias, em propagandas e demais 

formatos. Isso evidencia mais uma vez a lógica midiatizada, quando há uma necessidade de 

legitimar o carnaval das escolas como o maior evento dentre todos outros espetáculos do mundo 

(destinos concorrentes).  

As alegorias aumentaram, cada vez mais, marcadas por inovações tecnológicas, 

plásticas e temáticas nos desfiles. Porém, ainda em 2017, mesmo com toda “sofisticação” dos 

últimos anos (no que diz respeito à visualidade), o desfile das escolas de samba teve seu 

desgaste. Duas escolas tiveram acidentes na avenida. No primeiro dia de desfile, um dos carros 

alegóricos da Paraíso de Tuiuti perdeu o controle, atropelando cerca de 20 pessoas (ferindo 

gravemente três delas). No segundo dia, parte de um carro da Unidos da Tijuca desabou sobre 

os componentes da escola, ferindo uma dezena de pessoas (MARTÍN, 2017b). 

O episódio repercutiu negativamente para o evento, de modo que a segurança das 

alegorias que apresentavam, cada vez mais, um caráter deslumbrante, foi questionada. 
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Personagens influentes do carnaval carioca já haviam se manifestado sobre a estrutura mecânica 

utilizada nos desfiles. Paulo Barros, carnavalesco da Portela campeã naquele ano, disse 

anteriormente aos acontecimentos que “[...] os carros alegóricos são ainda transportados em 

chassis de caminhões e ônibus, os mesmos usados na década de 1970. Tudo é muito bonito, 

mas o sistema é da idade da pedra” (MARTÍN, 2017b). 

É importante destacar os acontecimentos que antecedem e precedem o evento como 

importantes componentes da formação dessa esfera midiatizada. Ao final de cada desfile, 

começa uma retomada com um novo enredo já em processo de construção. O tempo de carnaval 

das escolas é cíclico e delimita muito do que estará na avenida, com base nos acontecimentos 

nos meses que separam cada uma das edições. No caso do desfile da Estação Primeira de 

Mangueira de 2018, os acontecimentos que envolveram o novo prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro e a comunidade do samba foram dispostos na avenida. A eleição de Marcelo Crivella 

coincidiu com um momento de vulnerabilidade das escolas de samba por conta dos acidentes e 

gerou desconforto aos públicos das agremiações, que já esperavam um boicote por parte do 

mandatário. 

 

2.6 Contexto, bastidores e criação de “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco” 

 

Entre 2016 e 2017, a eleição de Marcelo Crivella para prefeitura do Rio de Janeiro se 

tornou polêmica entre os movimentos das escolas de samba. O prefeito era uma das principais 

lideranças da Igreja Universal do Reino de Deus e teve notável base de apoio evangélica na sua 

campanha. Isso delineou divergências que poderiam surgir na relação entre as matrizes culturais 

da festividade local/nacional com princípios religiosos incorporados a uma nova gestão. 

Durante a campanha eleitoral, Crivella prometeu apoio às escolas, no entanto, após 

eleito, mudou seu discurso e deu indicativos para que as escolas fossem buscar apoio no setor 

privado. Alguns objetivos da nova prefeitura ganharam lema logo no dia da posse: “é proibido 

gastar” (MARTÍN, 2017a). A Agência Lupa, primeira agência de fact-checking14 no Brasil, 

comparou em reportagem duas falas de Crivella (BECKER et al., 2017). Uma em 2016, durante 

as eleições, sobre o valor destinado às escolas de samba e outra, em junho de 2017, em que 

afirma ter cumprido com o prometido de manter os recursos dos últimos anos. Em resposta à 

revista Veja Rio, em 2016, o então prefeito afirmou: “não se mexe em time que está vencendo. 

 
14 Fact-checking é o trabalho do jornalismo investigativo que visa à checagem/verificação de fatos e dados com 

intuito de comprovar possíveis erros, imprecisões e mentiras. Foi/tem sido uma das importantes formas de combate 

às fake news (notícias falsas).  
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O modelo vem dando certo e, graças a ele, fazemos o maior espetáculo do planeta. Gera 

empregos e movimenta a economia criativa. Vou manter o apoio aos desfiles e democratizar o 

patrocínio aos blocos de rua”. Segundo a reportagem, a fala do prefeito se mostrou contraditória 

no decorrer do mandato, em que foram tomadas medidas que afetaram diretamente a produção 

do carnaval para 2018. A checagem da Agência Lupa ainda menciona um samba que Crivella 

teria puxado num encontro de carnavalescos, enaltecendo as escolas de samba: “Festa Para um 

Rei Negro – Pega no Ganzê”. Isso seria lembrado pelo carnavalesco da Estação Primeira de 

Mangueira, Leandro Vieira, para o carnaval de 2018. 

A trégua que o prefeito tentou manter durante as eleições foi encerrada pelos boicotes 

dos meses seguintes. No seu primeiro ano de mandato, não entregou as chaves da cidade ao Rei 

Momo, personagem que se tornou tradicional no carnaval carioca, rompendo com a prática que 

inaugurava o evento. A medida mais brutal contra os desfiles foi tomada no mesmo ano: os 

cortes financeiros de 50% nas verbas destinadas às escolas de samba. O ano de 2017 se tornou 

acirrado nos debates entre a prefeitura e escolas. Elas ameaçaram não desfilar caso os cortes 

realmente fossem feitos, o que intensificou as disputas e iniciou as tensões que demarcaram a 

Marquês de Sapucaí para o Desfile das Escolas de Samba de 2018. 

A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro decidiu cancelar os ensaios técnicos do 

carnaval em 2017 (PENNAFORT, 2017), em função da falta de recursos financeiros e de apoio 

por parte da prefeitura. Os ensaios técnicos são considerados parte essencial da programação 

que antecede os desfiles, por mobilizar muitos componentes na preparação das escolas, bem 

como trazer consideráveis públicos e bilheteria. O presidente da Estação Primeira de 

Mangueira, Chiquinho da Mangueira, comentou sobre o episódio: “estão achando que vão 

destruir o carnaval, mas não vão conseguir. [...] Tudo o que o Crivella disse que faria pelo 

carnaval ele descumpriu. Disse que iria quebrar o preconceito que há contra ele por ser da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Só podia ser teatro”. A escola já havia afirmado em nota oficial 

que iria acatar as decisões da LIESA sobre os ensaios técnicos, mas que não deixaria “de 

apresentar sua alegria pelas ruas” (NOTA, 2017), deixando aberta a possibilidade de levá-los 

“para outro lugar, com custos operacionais viáveis e aberto à toda nação mangueirense e aos 

foliões da cidade”. 

Como apontamos na seção anterior, e tornou-se argumentação relevante do movimento 

de oposição às ações da prefeitura, o Desfile das Escolas de Samba é um dos eventos mais 

atrativos do país e importante para o mercado turístico do Rio de Janeiro. Milton Cunha, 

comentarista na transmissão do desfile do Rio na Rede Globo, respondeu sobre o episódio em 

entrevista (MARTÍN, 2017c): “o prefeito está brincando com o coração dos cariocas. Esses 
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extremistas religiosos destroem qualquer manifestação que não passe por eles.”. O quadro de 

disputas tornava explícita a rivalidade criada entre a comunidade do carnaval e a prefeitura. 

A Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, 

já estava nos preparativos para 2018, quando completaria 90 anos. Nos bastidores do barracão, 

foram publicadas notícias que alegravam a torcida da verde e rosa. O carnavalesco Leandro 

Vieira tinha sua renovação de contrato confirmada. Ele estava indo para o seu terceiro carnaval 

à frente da escola. Em sua estreia na Mangueira, levou-a ao status de campeã, em 2016, com o 

enredo “a menina dos olhos de Oyá”, 14 anos após o último título da escola. 

Ainda em 2017, em entrevista para o jornal Extra, Leandro Vieira criticou abertamente 

os cortes das verbas às escolas e uma das falas de Crivella a respeito do assunto. O ex-bispo 

havia feito a promessa de acabar com as filas das creches caso fosse eleito, deixando impressões 

de que os cortes orçamentários aos desfiles poderiam ter sua verba remanejada a essa 

assistência. O carnavalesco da Mangueira rebateu: “quando ele propõe o corte da subvenção 

em 50 por cento, ele tenta demonizar os desfiles e coloca de um lado as escolas de samba e do 

outro as crianças da creche. Isso é um discurso que me incomoda muito, que ‘vilaniza’ as coisas 

e nos coloca em lados opostos…”. Leandro não só se posicionou como também subiu o tom no 

enredo para o ano seguinte, evidenciando o descontentamento da escola com as tomadas de 

decisão da prefeitura. O enredo intitulado “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”, nas 

palavras do carnavalesco, era “[...] uma resposta bem direta ao prefeito e [que] aponta também 

para a construção de um Carnaval baseado no caráter festivo, revolucionário, guerrilheiro, não 

apenas do samba, mas também das manifestações carnavalescas” (MANGUEIRA, 2017b).  

Em nota oficial, a escola destacou sua posição no tema: “[...] um enredo que zomba da 

decisão do atual prefeito, que questiona padrões e modelos, que traz de volta o carnaval 

enquanto sátira” (MANGUEIRA, 2017a). O texto levava palavras do carnavalesco que 

criticavam os discursos de Crivella e as consequências dos embates para o carnaval da cidade, 

como por exemplo, o distanciamento da sociedade carioca das agremiações. Era também 

questionado o Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, refletindo sobre as 

manifestações espontâneas do carnaval carioca e como o evento é consumido nos moldes atuais.  

Na nota publicada pela Mangueira, consta que o enredo “[c]om dinheiro ou sem 

dinheiro, eu brinco” foi inspirado em uma marchinha de carnaval dos anos quarenta e que sua 

origem, “segundo a imprensa da época, [se deu quando] os festejos do carnaval de 1944 estavam 

ameaçados em função das restrições financeiras associadas à crise econômica que o país 

atravessava”. Isso fez com que Pedro Caetano e Claudionor Cruz, no mesmo ano, compusessem 

a marchinha “Eu Brinco”. O carnavalesco da escola, que se baseou em uma letra de 1944, 
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aproximou características semelhantes entre os dois períodos, e evidenciou a crise com a gestão 

da prefeitura e com a situação do carnaval na cidade: “O enredo que proponho agora é um 

enredo eminentemente crítico. Não apenas ao Bispo que asfixia manifestações plurais [...], mas 

também ao distanciamento das Escolas e do desfile da sociedade [...] É o modelo atual de Escola 

de Samba ‘jogado no ventilador.’” (MANGUEIRA, 2017a). 

Após definir o tema, a escola fez a entrega da sinopse15 para o carnaval de 2018, em 11 

de julho de 2017. Nela, encontravam-se referências a elementos históricos do carnaval carioca, 

como o Zé Pereira, os blocos Cacique de Ramos e Cordão da Bola Preta, o “asfalto da (Avenida) 

Presidente Vargas”, as rodas de samba, os botequins e o principal elemento da festa: o encontro. 

A escola evidencia que a festa é feita por meio da reunião, com material simples, “em qualquer 

esquina” e mesmo que a “corda esteja no pescoço”, não se perde a alegria de brincar a festa. A 

sinopse repleta “de outros carnavais” faz referência à história do evento e do povo que sempre 

compareceu às ruas para prestigiá-lo: “[...] se o botequim é a nossa sede, a rua é o nosso palco. 

Logo, a Avenida é para onde a rua deve ir.” (VIEIRA, 2017a). A concepção do desfile passava 

pelos primeiros movimentos carnavalescos do Rio de Janeiro e sua evolução, para levantar a 

trajetória e importância do evento na cidade. 

A sinopse guia o leitor a uma “fresta” no portão que separa o sambódromo das ruas. A 

narrativa contrasta o modelo atual do evento com suas origens e questiona sua acessibilidade 

atual. É evidenciado um povo (que deseja ver) “[...] em convulsão de riso e mordaz alegria, 

‘gente sem colarinho’ [que] vibra como um cordão tingido com as cores da carne e das fantasias 

de nossa gente” (VIEIRA, 2017a). O texto também subverte as figuras de poder, tratadas por 

meio de oposições e inversões de papéis. O rei é retirado do poder, que dá lugar aos principais 

componentes da festa: “‘O rei que manda na folia está nu!’ Mais do que nu. Está morto! Rei 

morto, Rei posto.” (VIEIRA, 2017a).  

O texto termina com o seguinte trecho, em que o carnavalesco traz caracteres do que 

pretendia colocar na avenida: 

 

Por hora, não sou mais o desfile de sempre. Não sou mais a Escola que fui. Rasguei a 

minha fantasia. Deixo nua a verdade daquilo que sou: Sou um Bloco de sujo que 

desfila sem governo e que as mãos não podem me botar cabresto. Sou um Arlequim 

de cetim ordinário. Sou um Diabinho sem capricho. Um pierrot em desalinho. Um 

Mascarado “mal ajambrado”. Uma Colombina sem posses. Um mandarim que o 

sapato furou. "Mandei às favas a ordem"; desprezo as filas; "não dou bola" à renda 

investida; ao governo; ao órgão oficial; a TV – se liga, ou se desliga. Acendo aqui um 

 
15 A sinopse é escrita pelo carnavalesco e tem a função de um roteiro para produção dos elementos que constituem 

um desfile. Diferente da concepção ampla de enredo, nela devem estar os elementos específicos que serão 

avaliados pelos jurados, com base na fidelidade e na coerência entre as informações escritas e levadas para avenida. 

O texto oficial deve ser entregue em uma data definida para instituição organizadora do evento. 
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rastro de pólvora e confete que anuncia a Mangueira que virá.  Quem ficar, que se 

segure. Faz tempo, me disseram, que “a madeira de dar em doido é jequitibá.” 

Pergunto-lhes: Quem há de impedir a Mangueira passar? Zombando, sorrio, e sigo 

cantarolando: “Olha o bloco de sujo…Que não tem fantasia… Mas que traz alegria… 

Para o povo sambar… Olha o bloco de sujo… Vai batendo na lata… Alegria barata… 

Carnaval é pular". (VIEIRA, 2017a, sic).   

 

Além de elementos da história regional/nacional, a sinopse apresentaria figuras das 

manifestações culturais europeias que inspiram as narrativas carnavalescas. Personagens como 

Arlequim, Pierrô e Colombina, do estilo teatral da Commedia dell’Arte, são elementos 

difundidos nas práticas dramatúrgicas no país e no mundo e se aproximam do enredo pelo teor 

satírico e grotesco. Todos eles seriam traduzidos nas plasticidades e histórias do carnaval da 

Mangueira, aproximando-os a um contexto de precariedade, boicote e falta de recursos. Era 

uma combinação de peças que sempre compuseram o carnaval do Rio de Janeiro e que vieram 

de manifestações originárias do evento, buscando evidenciar raízes profundas da festa popular, 

que também se tornou referência na cidade. 

No modelo daquele ano (e o que se mantém), desfilam 13 escolas pelo Grupo Especial 

em dois dias de evento. As seis primeiras também se apresentam no Sábado das Campeãs e as 

duas menores notas são rebaixadas para Liga de Acesso (Série A) do carnaval. Os quesitos 

julgados na atualidade são: a) alegorias e adereços, b) bateria, c) comissão de frente, d) enredo, 

e) evolução, f) fantasias, g) harmonia, h) mestre-sala e porta-bandeira e i) samba-enredo. Um 

dia de sorteio define a ordem de apuração dos quesitos e os critérios de desempate. 

A Estação Primeira de Mangueira desfilou no domingo de carnaval, 11 de fevereiro de 

2018. No início da transmissão do desfile pela Rede Globo (MANGUEIRA, 2018), a repórter 

Mônica Teixeira perguntou ao carnavalesco Leandro Vieira se era um enredo que prometia 

“polêmica na avenida ou só mesmo uma reverência aos antigos carnavais”. O carnavalesco 

então respondeu: “[...] é um enredo que promete uma farra! E na atualidade, fazer farra é o que 

pode ser feito de mais transgressor nessa cidade”. A jornalista, então, insiste nas polêmicas que 

envolveram o corte de verbas do carnaval, e Leandro afirma que “não é uma crítica só ao corte 

de verbas [mas] a tudo o que a gestão municipal vira as costas”. Por fim, questionado se os 

públicos poderiam esperar do desfile uma “viagem no tempo”, o carnavalesco complementa: 

“Do ontem, até o amanhã.”.  
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Figura 3 - Linha do tempo com os conflitos que contextualizaram  

o desfile da Mangueira 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O Samba-Enredo da Mangueira foi composto por Lequinho, Júnior Fionda, Alemão do 

Cavaco, Gabriel Machado, Wagner Santos, Gabriel Martins e Igor Leal. Os intérpretes do 

desfile que deram voz ao samba foram Ciganerey, Péricles, Leandro Santos, Clóvis Pê, 

Dowglas Diniz e Pavarotti. O desfile tinha 16 alas e oito alegorias, contando 3.500 

componentes.  

Após dois dias de desfile, a escola ganhou três Estandartes de Ouro, premiação 

extraoficial oferecida pelos jornais O Globo e Extra, elegendo previamente os melhores 

quesitos dos desfiles antes da apuração final do campeonato. O júri elegeu a Mangueira como 

melhor ala das baianas, melhor enredo e como a melhor ala “Bloco de sujo ou vem como pode 

no meio da multidão”.  

Na quarta-feira de apuração oficial do campeonato, a escola ficou em quinto lugar com 

0,3 pontos a menos que a campeã do carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis, que foi para avenida 

com o tema “Monstro é aquele que não sabe amar (Os filhos abandonados da pátria que os 

pariu)”. Com isso, a escola entrou para o grupo seleto das seis mais bem colocadas para desfilar 

no sábado pós-carnaval, encerrando, assim, a programação do evento no ano. Na apuração, a 
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escola “gabaritou”16 os quesitos de Enredo, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Harmonia, 

Fantasias e Samba-Enredo. 

Aquele ano foi marcado por enredos críticos. Assim como a escola verde e rosa, a Beija-

Flor e a Paraíso do Tuiuti levantaram aspectos delicados daquela conjuntura. Menos direta, a 

campeã daquele ano trabalhou com uma das principais problemáticas do país: a corrupção. A 

seu turno, a Paraíso de Tuiuti17 resgatou aspectos sobre a escravidão e “apontou o dedo” para o 

então presidente do país, que assumiu a posição em 2017, após o processo de impeachment de 

Dilma Rousseff. Assim como a Estação Primeira, a Tuiuti deu rosto ao “culpado”. Um 

personagem em destaque representava de maneira sarcástica o Presidente da República, 

caracterizado como Vampiro. Era uma crítica direta à posição que Michel Temer ocupou na 

narrativa do processo.  

Por mais que os personagens estivessem representados tanto no desfile da Tuiuti quanto 

no da Mangueira, a trama que envolvia a conjuntura local do evento estava presente no desfile 

da escola verde e rosa, o que intensificou a tensão com a atual gestão da prefeitura do Rio de 

Janeiro. O desfile foi marcado pelas críticas agudas ao prefeito, que teve um boneco com seu 

rosto pendurado em um dos carros, o que gerou repercussão para os anos seguintes. Em 2020, 

um dos dirigentes da Beija-Flor, Gabriel David, resgatou o ano de 2018 e criticou o “viés 

político” (que a Mangueira supostamente teria iniciado) nos desfiles: “[...] o carnaval não pode 

agredir entidades públicas só porque você discorda. Eu friso isso porque a escola de samba não 

pode ser de esquerda, nem de direita. [...] Essa discussão nunca pode estar nos desfiles. Nossa 

crítica em 2018 foi diferente da Mangueira.” (AYUPP, 2020).  

É importante destacar as tensões que constituíram o teor político do desfile. Todos os 

elementos apresentados na avenida tiveram repercussão até hoje, o que demonstra um grande 

alcance da mensagem. Outro ponto importante é avaliar que os descontentamentos não vieram 

só por parte da prefeitura, mas também de alguns componentes de outras escolas de samba. 

Como mencionado, os argumentos do dirigente da Beija-Flor evidenciam divergências de 

posicionamentos entre as escolas. Todas as vozes trazidas ao contexto do desfile da Mangueira 

fazem parte de uma rede comunicacional, envolvida pela distribuição de verbas, por 

 
16 Gabaritar é obter média máxima no quesito, mesmo que a nota cortada dentre as quatro não tenha sido total. Em 

2018, o sistema de apuração do Desfile das Escolas de Samba ainda utilizava o modelo de eliminação da menor 

nota das quatro apuradas. Para o carnaval de 2020, o mecanismo foi atualizado: o júri dá cinco notas para cada 

quesito, sendo cortadas a maior e a menor.  
17 Oliveira e Paiva (2019) resgata o desfile de 2018, da Paraíso do Tuiuti, para falar sobre experiências 

multimodais. Segundo a autora “em um texto multisemiótico, a escola recontou a história da escravidão no Brasil, 

criticou o racismo e denunciou a reforma trabalhista que oprime os trabalhadores.” (OLIVEIRA E PAIVA, 2019, 

p. 79).  
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manifestações culturais, agendas políticas e demais pautas cotidianas que alimentam os 

bastidores do espetáculo. 

Esse cenário é importante para contextualizar esta pesquisa, que objetiva compreender, 

à luz dos conceitos de carnavalização e grotesco, a construção de sentido do desfile da 

Mangueira, inserida num contexto político e midiatizado. 
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3 CARNAVALIZAÇÃO E GROTESCO: A TRANSPOSIÇÃO DA CULTURA 

POPULAR CÔMICA PARA UMA LINGUAGEM 

 

Neste capítulo, inicialmente, são apresentadas duas obras nas quais Mikhail Bakhtin se 

dedica ao tema da carnavalização. A primeira seção deste capítulo faz referência estudo de 

Fiódor Dostoiévski e suas relações com o gênero literário (BAKHTIN, 2018). A segunda 

discute a carnavalização por meio da análise da obra de François Rabelais, com a qual se 

relaciona o conceito de “realismo grotesco” (BAKHTIN, 2010). 

Depois disso, abordaremos o tema “grotesco” conforme Sodré (1972, 2002) e Paiva 

(2002), que o observaram com base nas mídias nacionais. No estudo dos autores, são analisados 

esteticamente diversos produtos comunicacionais e, principalmente, os programas de auditório. 

Por ser tratar de um estudo de comunicação do país e, ainda, sobre o conceito de grotesco, 

apresentaremos as fragilidades e as contribuições do trabalho quando relacionadas à obra de 

Bakhtin (2010), objetivando complementar a discussão desta pesquisa. 

Como menciona Augusto (1989, p. 72), “desde o final dos anos [19]60 nenhum teórico, 

nacional ou estrangeiro, consegue bater o seu bumbo carnavalista sem pedir passagem para 

Bakhtin”. Essa tese é confirmada por diversos autores brasileiros, quando tratam do tema e 

utilizam (SOIHET, 1998, 1999) ou mencionam (DAMATTA, 2000) a literatura do autor russo. 

Entretanto, é importante reforçar que os festejos do tipo carnavalesco que Bakhtin observou, 

por diferenças temporais, contextuais e organizacionais, é diferente do que foi tratado até então 

na narrativa brasileira. Bakhtin observou, na obra literária de outros autores, uma forma de 

transposição do espírito das festividades – daquele recorte de tempo – em uma linguagem 

artística-literária. Dessa maneira, antes de buscar compreender as relações do conceito de 

carnavalização com o carnaval brasileiro, resgatamos as características da cultura cômica 

popular da Idade Média e do Renascimento por meio das análises daquele autor (BAKHTIN, 

2010, 2018). 

As referências à obra de Bakhtin terão o suporte de comentadores brasileiros (DISCINI, 

2008; FIORIN, 2008a) que relacionam obras e autores da literatura nacional com o gênero 

carnavalizado. Os autores que trabalham o carnaval brasileiro (DAMATTA, 1997, 2000; 

SOIHET, 1998, 1999) com menções à carnavalização e os contrapontos sobre a utilização da 

linguagem em análises do tipo serão parte da última seção. O percurso teórico deste capítulo 

termina com o diálogo da carnavalização com a semiótica discursiva, desenho metodológico 

desta pesquisa, a ser apresentado no capítulo quatro.  
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3.1 Traços da carnavalização em Problemas da Poética de Dostoiévski 

 

O conceito de carnavalização é tratado no capítulo quatro dos estudos de Bakhtin (2018) 

acerca das peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras de Fiódor 

Dostoiévski. Bakhtin (2018, p. 116) define que o romance polifônico de Dostoiévski está 

“relacionado a outras tradições do gênero [carnavalizado] na evolução da prosa literária 

europeia”. Para Bakhtin (2018), as críticas que aproximam as leituras do autor ao romance de 

aventura europeu são pertinentes, entretanto, mesmo assumindo princípios fundamentais do 

“enredo aventuresco”, as características das obras têm raízes na Antiguidade Clássica. Essa 

perspectiva chega ao campo dos gêneros sério-cômico, por exemplo, no “diálogo socrático” e 

na “sátira menipeia”. Ambos são estilos importantes no quadro evolutivo da literatura até os 

romances de Dostoiévski.     

Há uma ambivalência no enredo do gênero sério-cômico, por meio das formas clássicas 

e suas distorções, disposições opostas aos gêneros sérios como a epopeia, a tragédia e a retórica 

clássica. Essa oposição intrínseca do estilo tem ligação profunda com os aspectos do folclore 

carnavalesco, levado adiante na concepção de uma “cosmovisão carnavalesca”. Bakhtin (2018) 

define esse campo discursivo como uma “literatura carnavalizada”, onde as semelhanças entre 

as obras levam a uma leitura contrastante às convenções. Isso é notável nos gêneros sério-

cômicos que, apesar de possuírem determinado aspecto retórico, são transformados pela 

cosmovisão, que, por meio dela, “debilitam-se a sua seriedade retórica unilateral, a 

racionalidade, a univocidade e o dogmatismo” (BAKHTIN, 2018, p. 121-122). 

Bakhtin (2018, p. 122-123) aponta para três peculiaridades dos gêneros sério-cômicos: 

 

a) a primeira demonstra um “novo tratamento da realidade”, em que os heróis míticos e 

personalidades se comunicam em um nível da atualidade da narrativa, perdendo os 

traços que distanciam os personagens das lendas e mitos; 

b)  na segunda, baseiam-se na “experiência” e na “fantasia livre”, tratando das lendas de 

forma crítica e abrindo ainda possibilidade para um enredo “cínico-desmascarador”;  

c) sua terceira peculiaridade é a variedade de estilos e vozes que renunciam a uma “unidade 

estilística”, rompendo com aspectos pré-concebidos dos gêneros clássicos.  

 

Os autores começam a trabalhar com termos opostos como o sublime e o vulgar, o sério 

e o cômico, utilizando também de outros gêneros literários.  
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Para Bakhtin (2018, p. 139-140), o carnaval é um dos maiores problemas da história da 

cultura. Contudo, o foco sobre a festividade está em sua influência na literatura, o que leva à 

perspectiva da carnavalização. Ela é idealizada com base nos aspectos simbólicos do carnaval 

(gestualidades e sua transposição para imagens artísticas), levando a constituição de uma 

linguagem comum às obras literárias. A partir disso, o autor analisa a festividade, a fim de 

reconhecer características da cultura cômica. No carnaval que Bakhtin (2018, p. 140) observou, 

todos participam e “vive-se nele”. A vida carnavalesca acontece às avessas, em um mundo 

invertido, abdicando de suas convenções e leis do tempo cotidiano. 

O autor atribui quatro categorias à festividade, que lhe fizeram pensar o gênero 

carnavalizado: a) contato familiar (retoma o encontro dos homens na praça pública, livres das 

hierarquias e restrições que determinavam o sistema social); b) excentricidade (permite que se 

manifestem os elementos ocultos da natureza humana); c) mésalliances18 carnavalescas (o 

carnaval contempla todos os contrastes: assim como o sagrado e o profano, combinam-se 

elementos, a princípio, distantes na tradição); e d) profanação (incorpora os sacrilégios, 

indecências e paródias sobre os textos e imagens sagradas) (BAKHTIN, 2018, p. 140-141).  

Bakhtin (2018, p. 141-142) descreve também outros elementos da festividade como as 

“ações carnavalescas”. Para o autor, a principal delas é a “coroação bufa” e o “posterior 

destronamento do rei do carnaval”.  Essas posições distribuídas e revogadas durante o tempo 

da festa têm seu caráter efêmero atribuído à fuga temporária do cotidiano. Para o autor, o 

carnaval “é a festa do tempo que tudo destrói e tudo renova”. Nele, a coroação já remete ao seu 

fim destronador, como o “nascimento é prenhe de morte, a morte, de um novo nascimento”, 

ainda marcado pelo seu tempo cíclico e esgotável. Todos esses elementos influenciaram um 

pensamento artístico-literário. 

O teórico russo atenta para um olhar sobre as ambivalências predominantes no carnaval, 

dos pares que contrastam entre si, das oposições e inversões de valores. Todos servem para a 

compreensão do espírito que conduz à “vida deslocada do seu curso habitual”. Para o autor, o 

riso também possui seu aspecto ambivalente e, por meio dele, era possível solucionar problemas 

elevados ao tom sério. Por isso, sua impregnação na atmosfera ritual como das paródias (ligadas 

à cosmovisão), formas cruciais de habilitar o espírito carnavalesco (BAKHTIN, 2018). 

 
18 As mésalliances carnavalescas, para Bakhtin (2018), estão relacionadas com a familiarização, quando ele ao 

apresenta as categorias da cosmovisão carnavalesca. Elementos antes fechados e separados, tem sua livre relação 

familiar (contato). Mésalliance pode significar um casamento entre pessoas de diferentes classes (uma afortunada 

e outra pobre), apresentando uma junção de posições a princípio opostas. 
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Todas as ações carnavalescas tinham seu destino principal ou lugar de encontro: a “praça 

pública”. Nela, o enredo se desenrolava, bem como o livre contato, os coroamentos e os 

destronamentos. Outros lugares também cediam espaço à festa que se espalhava e tinha sua 

importância na vida das populações da Antiguidade grega e romana. Posteriormente, a literatura 

do riso e da paródia na Idade Média influenciaram as festividades religiosas, que adquiriram 

uma face carnavalesca. A carnavalização é acentuada no período do Renascimento e domina 

quase toda literatura de ficção. Esse patamar só mudou a partir do século XVII, com o desgaste 

da “vida carnavalesco-popular”. Até ali, “o próprio carnaval ainda era fonte de carnavalização” 

(BAKHTIN, 2018, p. 146-150). 

Os atributos impregnados na cultura popular de determinado espaço de tempo foram 

tomados para constituição desse gênero literário carnavalizado, como destaca o autor russo: 

 

É como se o carnaval se transformasse em literatura, precisamente numa poderosa 

linha determinada de sua evolução. Transpostas para a linguagem da literatura, as 

formas carnavalescas se converteram em poderosos meios de interpretação artística 

da vida, numa linguagem especial cujas palavras e forma são dotadas de uma força 

excepcional de generalização simbólica, ou seja, de generalização em profundidade. 

Muitos aspectos essenciais, ou melhor, muitas camadas da vida, sobretudo as 

profundas, podem ser encontradas, conscientizadas e expressas somente por meio 

dessa linguagem. (BAKHTIN, 2018, p. 181). 

 

Todos os traços da linguagem carnavalizada possibilitam deslocar o olhar em direção a 

estruturas submersas do mundo ordinário. O caráter expressivo e universal da festa popular 

serviu para compreender parte dos romances polifônicos de Dostoiévski. Com base nessas 

qualidades definidas para carnavalização, Bakhtin (2018,) sugere alguns fragmentos da obra de 

Dostoiévski que exemplificam o estilo da menipeia nos textos. O autor apresenta marcas nos 

“contos fantásticos” Bobók (1873) e Sonho de um Homem Ridículo (1877). 

Em Bobók, Bakhtin ressalta uma “loucura” que permeia tanto a imagem do narrador 

quanto o tom da narração. Isso se dá nas ambivalências e variações do texto, elementos 

recorrentes nos gêneros carnavalizados que remontam a categoria das mésalliances. São 

analisadas no conto as oposições razão/loucura, inteligência/tolice e, principalmente, as atitudes 

familiar e profana (BAKHTIN, 2018).  

O autor cita alguns dos trechos de Bobók (1873) para tratar da dualidade 

“familiarização/profanação” e do característico “naturalismo grosseiro” do conto de 

Dostoiévski: a) “saí para me divertir, acabei num enterro...”; b) “muitas caras tristes, e também 

muita dor fingida, e muita alegria franca”; e c) “notei muita alegria e animação sincera. Comi 

uns salgadinhos e tomei um trago” (BAKHTIN, 2018, p. 159, grifos do autor). Essas amostras, 
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segundo Bakhtin (2018), orientam combinações ambivalentes do texto (como morte/riso), que 

sustentam a relação com o estilo da menipeia carnavalizada.  

Outro trecho de Bobók citado por Bakhtin (2018, p. 159) realça ainda mais traços 

carnavalizados: o narrador se encontra no mesmo cemitério, quando “sobre a lápide, perto de 

mim [narrador], havia um resto de sanduíche: coisa boba e inoportuna. Atirei-o sobre a terra, 

pois não era pão, mas apenas sanduíche. Aliás, parece que não é pecado esfarelar pão sobre a 

terra; sobre o assoalho é que é pecado”.  

Bakhtin (2018, p. 159-160) analisa a organicidade do sanduíche. No conto, o “simples” 

fato de cair ao solo “dá motivo para evocar a simbólica de tipo carnavalesco: permite-se 

esfarelar pão sobre a terra – trata-se de semeadura, de fecundação –, mas não se permite sobre 

o assoalho – seio estéril”. Seguindo a linearidade narrativa do conto, o narrador ouve conversas 

entre os mortos enterrados no cemitério, o que decreta sua chegada ao inferno, espaço que 

Dostoiévski constrói meticulosamente no decorrer da história. 

Para Bakhtin (2018), mesmo os mais complexos e completos acontecimentos 

catastróficos da obra de Dostoiévski têm alguma relação com o inferno carnavalizado de Bobók. 

Assim como nos contrastes, excentricidades e coroações-destronamentos, nesses 

acontecimentos “rompem-se (ou pelo menos se debilitam por um instante) as ‘cordas podres’ 

da mentira oficial e individual e revelam-se as almas humanas, horríveis como no inferno ou, 

ao contrário, radiantes e puras” (BAKHTIN, 2018, p. 166-167). Ainda há uma suspensão 

temporal das condições habituais na vida das pessoas, que agora mostram uma versão mais 

verdadeira de si. 

Em Sonho de um Homem Ridículo, Bakhtin (2018) evidencia outra característica 

pontual que se relaciona com o gênero carnavalizado da menipeia e sua evolução. Nesse conto 

de Dostoiévski, o sonho é desenhado em um segundo plano, como se fosse uma vida paralela, 

dotando o homem de novas potencialidades e assimilações artísticas. Segundo o autor, “o sonho 

é introduzido precisamente como possibilidade de outra vida totalmente diferente, organizada 

segundo leis diferentes daquelas da vida comum (às vezes diretamente como ‘mundo às 

avessas’)”. (BAKHTIN, 2018, p. 169, grifo do autor). 

Os exemplos citados servem para demonstrar um pouco do que Bakhtin utilizou em suas 

análises de Dostoiévski e de como estão dispostas as marcas compreendidas como 

carnavalizadas na literatura. Como é apresentado na seção seguinte, Bakhtin (2010) também 

identificou o gênero da carnavalização na obra de François Rabelais. Contudo, a linguagem foi 

caracterizada por fortes traços do “realismo grotesco”, até então pouco explorados pelo autor 

na análise da obra de Dostoiévski. 
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3.2 A carnavalização e o realismo grotesco na obra de François Rabelais 

 

Bakhtin (2010) enxergou a qualidade da cultura cômica popular do período da Idade 

Média e do Renascimento na obra de François Rabelais. Isso instigou aquele a percorrer 

minuciosamente a literatura deste autor francês, analisando o contexto de sua criação e os ricos 

detalhes que proporcionavam os textos. Bakhtin (2010) apresenta as características dos festejos 

do tipo carnavalesco de um espaço de tempo que foram transpostos para literatura e, 

posteriormente, formaram a perspectiva da carnavalização.  

Antes de entrar na obra de Rabelais, Bakhtin (2010) classificou as manifestações da 

cultura popular do período da Idade Média e do Renascimento de três maneiras: a) “As formas 

dos ritos e espetáculos” remetem às festividades carnavalescas e apresentações na praça 

pública; b) “Obras cômicas verbais” abrangem textos orais, escritos, especialmente quando em 

forma paródica; e c) “Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro”, que o 

autor explicita com insultos, juramentos e outros.  

O autor descreve uma versão de mundo paralelo que, além de promover as distorções 

das figuras estruturais da sociedade, também demonstra uma visão crítica do sistema vigente 

por meio do escárnio popular. Assim, as qualidades da carnavalização se depreendem das 

manifestações festivas do período medieval, quando as inversões eram tomadas por “ritos e 

espetáculos organizados à maneira cômica” (BAKHTIN, 2010, p. 4-5). Toda constituição dessa 

esfera fantasiosa e distorcida caracterizava as formações da sociedade europeia em sua transição 

da idade média para o renascimento.  

Bakhtin (2010) afirma que as festividades representam um período de necessidades 

vulgares, em que, temporariamente, não estão convencionadas as regras do cotidiano. Nesse 

contexto, Igreja e Estado, como estruturas fundamentais para a sociedade daquele período, eram 

tratados de forma deslocada. Em um segundo plano, as figuras divinas estavam predispostas à 

maneira cômica, representando uma “espécie de dualidade do mundo”, em que havia 

possibilidade de encarar de forma risível a versão da oficialidade. 

O autor traça algumas diferenças entre as festas do período. As festas oficiais, que 

também eram parte do calendário, restringiam o caráter dos indivíduos à rigidez e a obediência. 

Não havia inversão de valores ou mesmo um rompimento com fronteiras do cotidiano. Muito 

pelo contrário: as festas oficiais reforçavam leis e regras do regime, recusando ainda o caráter 

cômico, o que “traía a verdadeira natureza da festa humana” (BAKHTIN, 2010, p. 8). Para o 

autor, esse era o elemento fundamental para o espírito da festa, que aflorava no caráter dos 

indivíduos por uma comunicação livre de distanciamentos e restrições.  
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Outro elemento que deve ser abordado é o riso. Para Bakhtin (2010, p. 10), “o riso 

carnavalesco é em primeiro lugar patrimônio do povo”. Outros autores contribuem com a 

discussão ao comentar esse importante elemento nos estudos bakhtinianos da carnavalização. 

Fiorin (2008a, p. 89), por exemplo, aponta que o riso disposto às estruturas hierárquicas 

“dessacraliza e relativiza o discurso de poder”, portanto, possibilita uma temporária esquiva das 

doutrinas e leis em que viviam os homens. Tihanov (2012, p. 170-171), por sua vez, 

complementa que o riso para Bakhtin “é uma mistura orgânica do físico e do espírito, uma prova 

essencial da unidade da natureza e da cultura”. Isso porque, além de possuir caráter libertário, 

o riso “gera valores culturais”. 

Outro ponto é a característica do “riso festivo popular”. Naquele momento, todos riem 

e participam das transformações na cosmovisão carnavalesca. São diferentes o riso popular do 

riso da época moderna, que desgasta o princípio cômico e adquire um valor negativo. Para 

Bakhtin (2010, p. 11), a obra de Rabelais é uma fonte do riso (popular), que deve ser 

interpretado em sua maneira ambivalente, no que diz respeito ao caráter satírico em “divertir, 

ligeiro e desprovido de profundidade e força”. 

Na visão de Discini (2008), ao analisar a obra de Rabelais, Bakhtin elabora uma 

perspectiva de elementos que compõem uma versão do inferno. Esse espaço proposto pelo autor 

russo, além de se materializar em um lugar alegre e festivo, dispõe o riso como maneira de 

vencer o medo no “acerto de contas” (final que condiz com o percurso religioso cristão). Essa 

percepção do inferno, além de ressignificar o destino dos pecadores e degenerados frente às 

imposições das hierarquias medievais/renascentistas, conscientiza sobre o lugar do julgamento, 

da fictícia justiça dos homens, lugar em que “os grandes são destronados, os inferiores são 

coroados” (DISCINI, 2008, p. 55). 

Essa percepção cômica e distorcida do mundo trazida por meio da cultura popular na 

Idade Média fez com que o autor encontrasse na matéria, no corpo e na vida material 

(necessidades instintivas de comer, beber etc.) dos indivíduos naquele período, particularidades 

relacionáveis ao “realismo grotesco”. Nele estavam incorporados os elementos “degenerados” 

do mundo carnavalizado, isto é, em tudo aquilo que está relacionado ao “baixo”, “sem valor” 

ou “invertido” (BAKHTIN, 2010, p. 16-17).  

A concepção de carnavalização promovida por Bakhtin (2010) possibilita uma releitura 

das formas clássicas e oficiais, deformadas por meio do grotesco. Há uma ambivalência do 

conceito de carnavalização, em que o conceito de grotesco parte de uma contraposição à 

elevação do espírito e das formas transcendentes do indivíduo. O corpo é acionado por meio de 

sua organicidade como elemento fundamental do grotesco. A predisposição ao “baixo”, 
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“cumpre ainda suas funções unificadoras, degradantes, destronadoras” (BAKHTIN, 2010, 

p. 19-21), qualificando os corpos reunidos como um conjunto propenso à ação comum, na 

unidade da carne. Essa fusão é contrária a uma idealização do corpo cânone.  

Antes de avançar na leitura do corpo grotesco em Rabelais, é importante abordar a 

etimologia do termo “grotesco”. Bakhtin (2010, p. 28) afirma que em decorrência das 

escavações nas Termas de Tito em Roma, os pesquisadores descobriram um estilo de pintura 

ornamental que se incorporava às formas de vegetais, animais e homens “que se confundiam e 

transformavam entre si”. O tipo de pintura foi então chamado de grottesca, de origem do 

italiano grotta (gruta) e foi encontrado em diversos outros lugares na Itália. A princípio, o 

grotesco transparecia as qualidades de “liberdade” e “leveza”, atribuídas a fantasia artística que 

proporcionavam às pinturas. Entretanto, foi logo “condenado” como um estilo “de violação 

brutal das formas e proporções ‘naturais’” (BAKHTIN, 2010, p. 29). Segundo Sodré e Paiva 

(2002), essa rejeição dos jogos figurativos por meio dos elementos incomuns levou ao caminho 

do corpo grotesco compreendido por Bakhtin (2010) – ao analisar a obra de Rabelais –, ligado 

a uma “membra disjecta, pedaços de um corpo despedaçado, incoerentes, absurdos” (SODRÉ; 

PAIVA, 2002, p. 30). 

Ao resgatar outras perspectivas sobre o grotesco, Bakhtin (2010) faz uma crítica à visão 

de Wolfgang Kayser.19 Para aquele, a percepção deste autor alemão, de que o grotesco 

transforma o mundo em um lugar desumano e estranho, não condiz com a liberdade que deveria 

ser sua principal característica. Isso porque as menções negativas preenchem os homens do 

medo da hostilidade quando o grotesco deveria libertá-los: “o medo é a expressão extrema de 

uma seriedade unilateral e estúpida que no carnaval é vencida pelo riso” (BAKHTIN, 2010,  

p. 41-42). Dessa maneira, o grotesco transforma os homens que, agora destemidos e alegres, 

ultrapassam os limites do “estranho”: 

 

Na realidade, a função do grotesco é liberar o homem das formas de necessidade 

inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. O grotesco derruba 

essa necessidade e descobre seu caráter relativo e limitado. A necessidade apresenta-

se num determinado momento como algo sério, incondicional e peremptório. Mas 

historicamente as ideias de necessidade são sempre relativas e versáteis. O riso e a 

visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade 

unilateral e as pretensões de significação incondicional e intemporal e liberam a 

consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para 

o desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que uma certa “carnavalização” da 

consciência precede e prepara sempre as grandes transformações, mesmo no domínio 

científico. (BAKHTIN, 2010, p. 43). 

 
19 O alemão Wolfgang Kayser (1906-1960) foi um estudioso do campo literário e se tornou uma das referências 

sobre análises do grotesco conforme uma perspectiva estética.   
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Nesse sentido, o grotesco desloca temporariamente o homem para uma nova percepção 

do mundo, fazendo como que os sentidos da normalidade tomem o aspecto de “falsas verdades”, 

e que governanças sejam substituídas pela sensação libertadora do mundo, isto é, pela “alegria 

especial e ‘licenciosa’ do pensamento e da imaginação” (BAKHTIN, 2010, p. 43). 

Todas as características atribuídas aos conceitos de carnavalização e grotesco até aqui, 

foram trazidas da literatura de Rabelais. Bakhtin (2010) se debruçou especificamente sobre a 

pentalogia de romances de La vie de Gargantua et de Pantagruel do francês. Ele explorou as 

narrativas dos personagens gigantes, o vocabulário da praça pública, os banquetes e, 

principalmente, o corpo (parte fundamental do grotesco). 

As proporções fantásticas e as figuras gigantes são elementares para compreensão da 

carnavalização e do grotesco na obra de Rabelais e são formas cultuadas nas tradições 

carnavalescas. Em Gargântua e Pantagruel, a temporalidade do corpo grotesco não é linear, mas 

está em constante transformação, além disso, o mesmo personagem pode ter variações de 

tamanho em diferentes partes da história (FIG. 4).  

 

Figura 4 - As variações do corpo do personagem Gargântua  

ilustradas por Gustave Doré 

 
Fonte: Rabelais (2009). 

 

A organicidade do grotesco assume exageros, deformações e a própria degeneração, 

refletindo sobre um corpo social mutilado e rejeitado. É mantido ainda o caráter sério-cômico, 
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em que o riso, o escárnio e a repulsa são funções importantes para consagração da ambivalência 

da carnavalização. Destacam-se, ainda, partes gigantes do corpo, como o falo, nariz, boca, 

orelha etc. Elementos que caracterizam o corpo grotesco por “[...] tudo [aquilo] que sai, procura 

sair, ultrapassa o corpo, tudo o que procura escapar-lhe.” (BAKHTIN, 2010, p. 276-277). 

Na leitura da obra de Rabelais, a concepção grotesca demonstra que o corpo faz parte 

de um conjunto/unidade. Seus fragmentos, partes baixas e excrementos se tornam 

“entrecruzados, misturados às coisas” (BAKHTIN, 2010, p. 282). O grotesco se materializa nas 

partes baixas, em que estão os órgãos genitais, traseiro, ventre e boca. Ele também é tomado 

pela fisionomia externa e interna (sangue, entranhas, coração e outros órgãos) e se mantém na 

junção de nascer e morrer, distante das concepções clássicas do corpo em sua plenitude. 

Para Tihanov (2012, p. 171-172), Bakhtin, ao estudar a obra de Rabelais, “abandona 

essa noção humanista do homem e felizmente desce as escadas da vida orgânica para parar nas 

funções básicas do corpo, as quais o tornam indiscernível entre os outros corpos”. Tihanov 

(2012) também descreve que os atos de “comer, beber e copular” são funções básicas sobre a 

maneira humana que Bakhtin explorou na obra do autor francês. 

Tanto a concepção de carnavalização quanto a de grotesco, levantadas por Bakhtin 

(2010) ao estudar Rabelais, tornaram-se estudos fundamentais para a construção de uma 

linguagem, possibilitando o uso de ambos os conceitos para compreender textos e fenômenos 

sociais.  

Compreendendo o vínculo da carnavalização e do grotesco no pensamento de Bakhtin, 

são sintetizadas características que melhor apresentam os domínios e implicações de cada um 

dos conceitos:  

 

a) A carnavalização é a transposição da cultura popular cômica medieval para uma 

linguagem. Suas características retomam as manifestações festivas do tipo carnavalesco 

em que os homens obtinham uma liberdade temporária das regras e leis. Essa liberdade 

era exercida deslocando, satirizando e desafiando as estruturas de poder numa esfera 

paralela. Todos participavam das transformações desse mundo extraordinário que 

estava repleto do cômico. As dualidades, inversões e sátiras são características 

fundamentais da carnavalização;  

b) O grotesco se torna a maneira gestual, orgânica e expressiva dessa linguagem, em que 

os costumes são deslocados a maneira “baixa”. Relacionado aos dejetos, entranhas e 

deformações, o grotesco subverte os princípios clássicos de elevação – assim como as 

doutrinas sagradas e o corpo cânone – por meio do riso e do escárnio. Ele se torna 
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subterfúgio dos sujeitos frustrados nas estruturas hierárquicas, dispostos ao corpo 

coletivo da crítica e ainda detentores de uma imaginação fértil. 

 

Portanto, se carnavalização é a constituição de uma esfera paralela cômica e distorcida 

da realidade, em que regras e leis são depostas, o grotesco é a forma de definição das 

degenerações e rebaixamentos pelos quais são tratadas as figuras elevadas do mundo. É 

importante ressaltar que essa suspensão das hierarquias, com base na carnavalização e no 

aspecto grotesco, é temporária e pode ser utilizada pelas estruturas oficiais do mundo ordinário 

para se manter no poder. 

Na seção seguinte, apresentamos as considerações de Sodré (1972), Sodré e Paiva 

(2002), que observaram, por meio de uma pesquisa em torno do conceito de grotesco, uma 

estética comum para determinado conteúdo das mídias nacionais. Os autores utilizaram 

diferentes abordagens do conceito (inclusive aquela proposta por Bakhtin) e propuseram 

categorias para classificar os tipos de representação. Apresentamos, então, algumas 

possibilidades e eventuais fragilidades do trabalho desses autores em relação aos estudos da 

carnavalização em Bakhtin.  

 

3.3 O grotesco em estudos comunicacionais brasileiros 

 

Conforme apresentamos na seção anterior, o grotesco se tornou um elemento importante 

para a linguagem carnavalizada. Nos estudos comunicacionais brasileiros, os trabalhos de Sodré 

(1972), Sodré e Paiva (2002) se destacaram na perspectiva do grotesco, tendo realizado estudo 

de casos específicos da mídia nacional e de uma estética da televisão brasileira. Entretanto, por 

mais que a obra de Bakhtin (2010) sobre o grotesco seja citada e discutida, tais autores não 

trabalharam com o arcabouço teórico linguístico que caracteriza a carnavalização.20  

Sodré (1972) apresenta, em uma espécie de ensaio, suas primeiras percepções de uma 

estética grotesca nos meios de comunicação no Brasil. Tudo isso ocorria em um contexto de 

crescimento da participação das mídias nos processos da vida social. O autor aponta para a 

constituição de um sistema brasileiro de comunicação em que as transformações da sociedade 

decorrentes do século XX – como os processos de urbanização, industrialização, 

 
20 O trabalho de Mungioli e Silva (2017) é um estudo do campo comunicacional que trabalhou nessa perspectiva, 

analisando os sentidos produzidos com base no discurso verbo-visual na minissérie Amorteamo (Rede Globo, 

2015) e relacionando-os com o arcabouço teórico bakhtiniano, ligado à carnavalização e ao grotesco. 
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desenvolvimento econômico, tensionamentos políticos e o avanço de meios como jornal, 

revista, cinema, rádio e televisão influenciaram o surgimento da “cultura de massa”. 

Antes de definir o que é cultura, Sodré (1972) afirma ser ela uma estrutura de 

comunicação em que são estabelecidos códigos sociais. O avanço dos meios de comunicação 

num sistema de media gerava informações para novas demandas do mercado, em que o controle 

era medido por meio do fornecimento de práticas de lazer no entretenimento e nos demais 

conteúdos veiculados. Anterior a esse avanço, o sistema de comunicação oral predominante 

mantinha a cultura em uma esfera superior, em que prevalecia um domínio das elites sobre as 

artes e demais símbolos de privilégio. Essa segmentação se desenvolveu sob o princípio de uma 

“cultura elevada” em relação à cultura de massa, lugar em que “a cultura [dita superior] era 

campo particular dos privilegiados de espírito” (SODRÉ, 1972, p. 12). 

A comunicação implicada na cultura de massa tem caráter amplo e heterogêneo na 

captação de públicos, produzindo conteúdos empobrecidos e com maior potencial de recepção 

“ao simplificar-se a um denominador comum, para ser entendida por todos” (SODRÉ, 1972, p. 

16). Na cultura de massa, então, as mensagens são carregadas de códigos culturais dispersos, 

alcançando intensamente os públicos. Isso decorre da remodelação da mensagem, que é 

direcionada para uma massa heterogênea, de modo que sua construção dentro de padrões “mais 

simples” leva a reações cotidianas menos críticas. Sodré (1972) afirma que, a princípio, não há 

uma estrutura rígida que qualifique diferentes formas de cultura como de massa ou elevada, 

mas que, por exemplo, a informação jornalística é atrelada a cultura de massa pela 

intencionalidade editorial de alcançar o maior número possível de pessoas.21 

Em continuidade, o autor reflete sobre a formação da cultura de massa brasileira, 

estrutura que sucedeu o monopólio das elites no século XIX. Sustentada pelo teor democrático 

de um novo período, outras classes poderiam ter acesso ao que, para elas, era restrito. Esse 

território propiciou que a indústria de comunicação – então em desenvolvimento – pudesse 

amplificar seus processos (SODRÉ, 1972). 

Essa massificação da informação levou Sodré (1972) a refletir sobre um sentido 

escatológico nos meios de comunicação brasileiros. Para o autor, a escatologia configura-se 

como sobrenatural e está relacionada com o “estudo dos excrementos”, por meio de elementos 

 
21 Essa “fórmula” é desenvolvida no capítulo que o autor reserva para falar das revistas e a profissionalização da 

atividade no decorrer do século XX. Um exemplo dado por Sodré (1972, p. 40-42) é a entrada de revistas como a 

Manchete no mercado, que começaram a produzir textos enxutos e potencializar o conteúdo com recursos visuais 

fotográficos. 
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incomuns presentes no cotidiano popular, e também com as deformações físicas convertidas 

em espetáculos ao serem exibidas em público. 

Tais características levadas ao entretenimento na comunicação de massa são 

categorizadas esteticamente pelo autor como grotesco. Para ele, o grotesco é uma categoria 

estética capaz de subverter determinados produtos midiáticos. A “estranheza” que caracteriza 

o conceito dá, então, margem a novas representações e interpretações:  

 

O grotesco é um olhar acusador que penetra as estruturas até um ponto em que 

descobre a sua fealdade, a sua aspereza. A essa altura, o real antes tido como belo 

pode começar a fazer caretas, o pesadelo pode tomar o lugar do sonho. Uma máscara 

negra, um monstro gótico, obras de profunda inspiração artística, podem situar-se na 

categoria do grotesco. Às vezes, ele nos ajuda a desvelar uma realidade mitificada: é 

o caso, por exemplo, do grotesco utilizado por muitos cartunistas modernos. (SODRÉ, 

1972, p. 72-73). 

 

Por meio do grotesco, então, há uma possibilidade de alterações dos sentidos das 

mensagens produzidas pelos diversos meios. Essa perspectiva, porém, foge àquilo que Sodré 

(1972) atribui aos programas televisivos da época, considerados como “disfunção social e 

artística”. No decorrer dos anos 1960, o autor afirma que o éthos que configura a maior parte 

dos programas de auditório brasileiros se enquadra nessas características. 

 Sodré (1972) apresenta alguns exemplos de programas da época caracterizados por esse 

tipo de grotesco, como o de Sílvio Santos, com o quadro Rainha por um Dia. Havia um “desfile 

de miseráveis” e o auditório elegia a pessoa com a história mais triste. O programa de Dercy 

Gonçalves também tratava de temas relacionados à categoria estética, passando pela miséria, 

“temas de baixo espiritismo”, curandeiros e deformidades físicas. 

Um dos exemplos que o autor resgata é O Chacrinha (FIG. 5), programa/personagem 

emblemático na televisão brasileira que, para Sodré (1972), não se encontra na classe dos 

programas grotescos com efeito de “disfunção”. Elementos como a “irrealização do traje”, 

“recursos retóricos”, “gestualidades” e “marcas expressivas” são tomados como base. A 

imagem do clown – o palhaço – representa o limite do absurdo grotesco, pois “só ele pode sorrir 

sonoramente ante o escândalo da existência”, fazendo ver a realidade em que se encontra a 

sociedade e a própria existência humana (SODRÉ, 1972, p. 78-81). 
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Figura 5 - O Chacrinha, personagem/programa emblemático da televisão brasileira 

 
Fonte: Memória Globo. 

 

Sodré e Paiva (2002) se aprofundam nos estudos sobre o grotesco em obra posterior, 

nos quais eles tratam de casos particulares da comunicação no Brasil e no mundo. As narrativas 

levadas por eles evidenciam dejetos, absurdos, animalidades etc. Trata-se de uma combinação 

de elementos que, para os autores, representam o que poderia ser chamado de “desarmonia do 

gosto” ou disgusto, em italiano (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 17). Essa concepção está ligada a 

autores que trabalharam o conceito de grotesco, assim como Bakhtin (2010), em sua utilização 

do “realismo grotesco” – em que associa o rebaixamento às entranhas, partes baixas do corpo e 

seus excrementos, também pelas reações a partir do riso, espanto e repulsa – e em leituras de 

obras na literatura e na arte, resgatando autores como Victor Hugo e Wolfgang Kayser.  

Sodré e Paiva (2002) discutem em um dos capítulos do estudo a definição de “categoria 

estética”, relacionando-a como uma “semântica do imaginário coletivo”, ou seja, com um signo 

de comunicação interpretado com base em códigos de determinada cultura. Para ambos, isso se 

encontra em meio às estruturas e “formas sensíveis” da sociedade. Fundamentados nessa 

discussão, os autores reiteram a aproximação do olhar de Bakhtin com o carnaval no 

Renascimento. Com base nessa aproximação, o autor russo relaciona o grotesco com as formas 

sensíveis da cultura popular. Sodré e Paiva (2002) reconhecem que Bakhtin (2010) critica – por 

meio do corpo carnavalesco e suas transformações – o “isolacionismo corporal da cultura 

moderna”. Com base no sensível, idealizado na cultura popular, em Bakhtin (2010), Sodré e 

Paiva (2002, p. 39) apresentam uma outra definição de grotesco: 
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Grotesco é aí, propriamente, sensibilidade espontânea de uma forma de vida. É algo 

que ameaça continuamente qualquer representação (escrita ou visual) ou 

comportamento marcado pela excessiva idealização. Pelo ridículo ou pela estranheza, 

pode fazer descer ao chão tudo aquilo que a ideia eleva alto demais. (SODRÉ; PAIVA, 

2002, p. 39). 

 

A função do grotesco que faz “descer ao chão”, isto é, que está associada ao 

“rebaixamento” das imagens elevadas, remonta às categorias que Bakhtin (2010, 2018) definiu 

para carnavalização, das ambivalências, oposições e coroações-destronamentos. Entretanto, 

também retoma o corpo coletivo e entrecruzado que participa dos processos de transformação. 

Outras maneiras de olhar o grotesco são estudadas em diferentes obras e autores. Sodré e Paiva 

(2002) mencionam Victor Hugo e a possibilidade de se trabalhar com uma categoria que 

rompesse com o “bom gosto” da tradição clássica, submetendo-a aos elementos do baixo, feio 

e extravagante. 

Dentre os estudos citados, outra visão que se destaca é a de Wolfgang Kayser. Os autores 

reconhecem no seu trabalho a busca por uma estrutura capaz de abranger tanto a pintura quanto 

a literatura. Para o autor alemão, o grotesco seria um mundo “desarticulado e estranho”. Os 

trabalhos de Kayser e Bakhtin são considerados como complementares por Sodré e Paiva 

(2002), por estarem à procura de uma nova teoria. Contudo, as divergências surgem no juízo 

atribuído ao conceito por cada um deles. Kayser enxerga o grotesco de maneira negativa e o 

limita a determinadas formas, enquanto Bakhtin vê o grotesco num corpo coletivo e 

carnavalesco, em discordância da visão individualizada dos românticos e no caminho de uma 

fuga dos moldes oficiais (SODRÉ; PAIVA, 2002). 

Com base no diálogo estabelecido em torno do estudo de cada um dos autores, Sodré e 

Paiva (2002, p. 66) elaboraram uma classificação do “gênero grotesco” em dois grupos maiores. 

O primeiro, “representado”, é a comunicação indireta materializada em suportes escritos e 

imagéticos, e outro, “atuado”, é a comunicação direta concebida em situações “vividas na 

existência comum ou nos palcos”. 22 Essa classificação desenvolvida pelos autores coloca os 

produtos de mídia do estudo que eles desenvolvem como parte do gênero “representado” e 

aproxima o “atuado” à carnavalização em Bakhtin (2010, 2018). Como foi apontado 

anteriormente, na esfera extraordinária, os bobos e bufões atuavam na linha tênue entre o palco 

 
22 Sodré e Paiva (2002, p. 68) definem também quatro “espécies” do grotesco: i) escatológico (relacionado ao 

corpo, seus dejetos, secreções e partes baixas); ii) teratológico (concebe o riso sob figuras deformadas, monstruosas 

e espantosas); iii) chocante (pode incorporar as duas primeiras modalidades expressivas aqui citadas, levando em 

consideração que haja sobre o outro um efeito de choque perceptivo); e o iv) crítico (em que o grotesco, 

supostamente, possibilita “o desvelamento público e reeducativo do que nele se tenta ocultar”. 
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e a rua, ações possíveis somente na cultura popular cômica no período da Idade Média e do 

Renascimento. 

Nesse segundo trabalho sobre o grotesco, Sodré e Paiva (2002) ampliam os objetos de 

alcance e atravessam obras da literatura e do cinema. Os autores identificam traços do grotesco 

em diversas leituras de autores estrangeiros como Franz Kafka, Wilhelm Busch, e em autores 

brasileiros, como Machado de Assis, Jorge Amado e Nelson Rodrigues. No cinema, os autores 

mencionam obras como O Homem Elefante e Veludo Azul, de David Lynch, e Saraguina e Os 

Anões, de Werner Herzog. 

No Brasil, entre os anos 1940 e 1960, o cinema nacional teve o sucesso das famosas 

“chanchadas”, que faziam a paródia (por meio do rebaixamento) do cinema de Hollywood, com 

as gestualidades e performances cômicas (SODRÉ; PAIVA, 2002). Augusto (1989, p. 73) 

relaciona o espírito da carnavalização bakhtiniana às chanchadas brasileiras que “viraram 

determinadas normas do cinema sério de pernas pro ar, debocharam de nossa incapacidade para 

reproduzir a contento o padrão de excelência técnica das cinematografias hegemônicas”. 

Os episódios na televisão do país, por sua vez, tiveram um espaço maior nessa segunda 

obra sobre o grotesco. Sodré e Paiva (2002) caracterizam os programas de auditório como algo 

do tipo “popularesco”, que significa a “espontaneidade popular industrialmente transposta e 

manipulada por meios de comunicação” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 109-110). Os autores 

resgatam que o auditório toma uma importante função nesse processo, ao “recriar a 

espontaneidade das festas e dos espetáculos públicos” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 115). 

Os autores também destacam programas de auditório como Festa do Mallandro 

(Gazeta), Domingo Legal (SBT), Domingão do Faustão (Globo) e outros formatos de reality-

show, como Casa dos Artistas (SBT) e Big Brother Brasil (Globo). Por fim, Sodré e Paiva 

(2002) analisam as proximidades e divergências entre dois programas com traços grotescos 

mais visíveis: Ratinho e, novamente, O Chacrinha. As aproximações levam os autores a 

reconhecer os dois personagens/programas como “fenômenos de comunicação de massa”. 

Entretanto, o primeiro se consolida em tempos de uma mídia televisiva instaurada (e do avanço 

das indústrias), enquanto o “Velho Palhaço” era parte de uma cultura ainda atrelada ao 

“simbolismo da cultura rústico-plebéia” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 148-150). Esses exemplos 

ilustrativos apresentados pelos autores estabelecem linhas de compreensão/delimitação para os 

produtos midiáticos atrelados à categoria estética do grotesco.  

As características que Sodré (1972), Sodré e Paiva (2002) apresentam do conceito 

podem ser divididas de duas maneiras. Uma primeira, em que existe, no grotesco, uma 

similaridade com as concepções da estética midiática brasileira, especialmente a televisiva. Nos 
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episódios em que são exibidas formas espantosas e repulsivas de maneira risível ou trágica em 

função do entretenimento dos públicos, acionam-se as deformações, ridículo, exagero ou o 

extravagante como espetáculo para as massas. Na segunda, os autores trabalham o conceito por 

meio do deslocamento de uma esfera dominante de sentido que está atrelada à carnavalização 

proposta por Bakhtin. O escárnio e o riso apontam a tragédia cotidiana; ambos se tornam 

artimanhas de um “outro estado de consciência, outra experiência de lucidez, que penetra a 

realidade das coisas, exibindo a sua convulsão, arrancando-lhes os véus do encobrimento” 

(SODRÉ, 2015, p. 23). Essa percepção do grotesco revela tensionamentos e disputas nas mídias, 

subvertendo o domínio das instituições e classes abundantes numa crítica a um sistema 

político/social. 

Essa ambivalência (ou oposição) do grotesco no trabalho de Sodré e Paiva (2002), 

entretanto, reduz, a nosso ver, aspectos importantes do conceito, quando observado como parte 

da linguagem carnavalizada. Quando Bakhtin (2010) descreve as características dos festejos da 

Idade Média e do Renascimento, para compor qualidades do gênero literário, ele ressalta todos 

os indivíduos imersos nas transformações momentâneas. Na cosmovisão carnavalesca – e em 

função do “rebaixamento” grotesco –, a representação do mundo extraordinário (paralelo) dava 

aos homens uma liberdade temporária das regras e das convenções. Nesse sentido, o corpo 

grotesco coletivo tende a um movimento irracional e existencial que engloba a todos. As 

vontades servem ao instinto, ou seja, ao impulso natural que serve às vontades “baixas”. Esse 

movimento rebaixa, satiriza e liberta os indivíduos, invertendo papéis e revelando faces ainda 

cobertas. Portanto, o conceito de grotesco para Bakhtin (2010) não pode ser reduzido a 

“disfunções” ou “funções”, mas deve-se compreendê-lo como um deslocamento temporário, do 

rebaixamento realizado pelo riso. Essas características podem romper as estruturas rígidas da 

vida comum. 

Outro ponto de divergência nos trabalhos de Sodré (1972) e Sodré e Paiva (2002) com 

relação a Bakhtin é a persistência por uma abordagem “crítica” do grotesco. Os autores 

classificam, embasados nos aspectos da estética do “estranho” ou “degenerativo”, o grotesco 

como uma possível crítica aos mecanismos de poder na sociedade no contexto das mídias. Há, 

no grotesco, um potencial em rebaixar o tom sério oficial por meio do riso, sátiras e parodias, 

o que abre brechas para uma leitura “crítica” sobre o mundo ordinário. Isso emerge do 

desequilíbrio social, pois está sempre em oposição ao idealizado ou força maior. Mesmo assim, 

abordá-lo como forma reveladora de poderes imersos no sistema daqueles que detêm a 

enunciação (como nos sistemas complexos comunicacionais) parece apresentar respostas que 

tendem a tornar o conceito crítico ou justificável pelo fato de trazer uma resposta que preencha 
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os sujeitos de valor. O grotesco em Bakhtin (2010, 2018) serve a impulsos instintivos humanos 

e satiriza por estar acuado/encurralado justamente por essas forças dominantes. 

Os dois contrapontos apresentados estão relacionados ao fato de que Sodré e Paiva 

(2002) buscaram compor uma categoria estética capaz de classificar determinados produtos das 

mídias. Ao remontar aos estudos de Bakhtin acerca do grotesco, sem levar em consideração o 

arcabouço teórico da carnavalização, pela perspectiva desta pesquisa, o trabalho dos autores se 

fragiliza. Isso porque, ao segmentar para o grotesco as qualidades de função ou de disfunção, 

ele perde características fundamentais para a constituição da esfera carnavalizada. Entretanto, 

o “olhar acusador” (SODRÉ, 1972, p. 72) gerado por uma desconfiança das imagens com 

“excessiva idealização” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 39) no trabalho dos autores se torna 

importante para esta pesquisa. Isso porque o referido olhar acusador vale de um tipo de riso 

sarcástico, que segundo Bakhtin (2010, p, 11) desgasta o princípio cômico e adquire um valor 

negativo. Contudo, esse riso caracteriza alguns dos discursos do desfile da Mangueira de 2018 

em que o grotesco faz descer tudo o que está alto demais. 

Outro ponto de contribuição para este trabalho, são os produtos midiáticos analisados 

(sem a classificação em espécies de grotesco). Eles são coerentes com as características do 

conceito em Bakhtin quando associadas ao “baixo”, paródico ou de caráter de inversão, 

destacando a importância do estudo para esta pesquisa. A percepção de que o grotesco permeia 

algumas representações da esfera comunicacional (e cultural) brasileira, como nos 

apresentadores, personagens e “palhaços” dos programas de auditório, deixa em aberto a 

possibilidade de explorar traços da linguagem em diferentes tipos de textos no contexto 

nacional das mídias.  

Assim, como fez Bakhtin (2010), ao levar o grotesco para abordagem da carnavalização, 

o gênero literário é trazido de volta para posição central na construção do diálogo com a 

metodologia desta pesquisa. O grotesco assume a caracterização de determinadas formas, 

gestos e traços do universo carnavalizado, elementos que serão observados como parte dos 

textos nas análises desta pesquisa. Antes disso, é importante passar pela brecha que possibilita 

uma leitura carnavalizada de um evento que nasce no bojo do carnaval brasileiro. 

 

3.4 Uma abertura do carnaval brasileiro à carnavalização 

 

Antes de falar sobre qualquer um dos caracteres observados por Bakhtin (2010, 2018) 

sobre as festividades do tipo carnavalesca, Fiorin (2008a, p. 89) define carnavalização como 

“[...] a transposição do espírito carnavalesco para arte”. Tanto Fiorin (2008a) quanto Discini 
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(2008) fazem menção a referências nacionais que podem ser lidas como carnavalizadas, como 

a obra Memórias póstumas de Brás Cubas, escrita por Machado de Assis, e em textos 

específicos de autores como Álvares de Azevedo e Gregório de Matos. 

Fiorin (2008a) interpreta o conceito de carnavalização como uma maneira de analisar e 

categorizar determinados objetos artísticos. Para o autor, “o carnaval de que trata Bakhtin é um 

espetáculo muito diferente do carnaval de nossos dias” (FIORIN, 2008a, p. 92). Essa visão é 

reforçada pelas características da inversão, do viver carnavalesco e do conjunto que constituem 

a cosmovisão específica daquele período. 

Entretanto, Bakhtin (2010, p. 30, grifo do autor), ao se referir ao desgaste do carnaval 

enquanto fonte de carnavalização, afirma que o princípio da festa popular como um todo é 

“indestrutível”, mesmo quando “a festa quase deixa de ser a segunda vida do povo”. Assim, há 

um caráter universal que, mesmo desgastado, atravessa a festividade em suas diversas formas 

de expressão e em diferentes contextos. 

Isso pode ser observado na maneira como DaMatta (1997) entende o carnaval. O autor 

examinou a festividade no Brasil e buscou compreender, por meio dos dias da festa, 

particularidades da esfera social, como os “personagens paradigmáticos” e uma realidade por 

trás dos ritos. Por meio desse ritual coletivo e da disposição dos atores sociais foi possível 

observar a sociedade por “uma visão alternativa”.  

DaMatta (1997) compara o carnaval com o Dia da Pátria e com a Semana Santa, 

cerimônias que apresentam diferentes motivações e organizações. Com base nas três festas, o 

autor constatou que há diferenças pontuais que caracterizam cada uma delas, como o 

ordenamento, a disposição dos públicos, as roupagens (uniformes ou figurinos) ou o turno em 

que elas acontecem. 

Esse carnaval é muito diferente daquele que observou Bakhtin (2010), considerando o 

contexto e as coerções políticas de cada momento e de cada território. A esfera oficial tratada 

pelo autor russo era formada pela unidade política do feudalismo entrelaçada à Igreja. Nesse 

contexto, a carnavalização nasce da oposição (ou fuga) desse âmbito superior. Isso evidencia 

algumas das transformações sociais que impedem uma apropriação direta do conceito de 

carnavalização sem apresentar um princípio de inversão, satírico ou grotesco para a leitura do 

evento da festa do carnaval no Brasil. O carnaval transposto à carnavalização em Bakhtin (2010, 

2018), então, caminha na direção de uma linguagem específica para analisar determinados 

textos. 

Mesmo assim, algumas observações de DaMatta (1997) são importantes quando estão 

naquela esfera universal da festa. Uma delas é o encontro. Assim como Bakhtin (2010, 2018) 
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fala da importância da praça pública como espaço de visibilidade e de encontro entre termos 

contrários, como coroações e destronamentos, elevado e baixo, sagrado e profano; DaMatta 

também observa esse fenômeno dualizado e remonta à palavra “brincar”. Segundo o autor 

“brincar significa literalmente ‘colocar brincos’, isto é, unir-se, suspender as fronteiras que 

individualizam e compartimentalizam grupos, categorias e pessoas” (DAMATTA, 1997, p. 62, 

grifo do autor). Todos os elementos que consagram a unidade coletiva, os entrecruzamentos e, 

principalmente, as inversões, aproximam a concepção do carnaval de DaMatta (1997) com o 

carnaval observado por Bakhtin (2010, 2018). 

DaMatta (2000, p. 14) menciona que o carnaval estudado por Bakhtin “constrói-se pela 

suspensão temporária do senso burguês, sendo afim da loucura, do descontrole, do exagero, da 

caricatura, do grotesco, do desequilíbrio e da gastança”. DaMatta (2000) não menciona fatores 

que poderiam restringir o caráter universal da festa observada por ele ou por Bakhtin. Soihet 

(1999), por outro lado, aponta alguns distanciamentos entre as festividades observadas por cada 

um deles. Ela afirma que, enquanto DaMatta enxerga o carnaval em uma situação-limite e 

informal, Bakhtin faz referência a uma manifestação que ultrapassa as fronteiras marcadas pelo 

calendário, estando arraigada no cotidiano. Isso reafirma a área de estudos de cada um dos 

autores, os objetivos acerca de cada trabalho e os resultados a que eles chegaram. 

Assim como os estudos de Sodré (1972), Sodré e Paiva (2002) colaboraram para a 

construção do referencial teórico do trabalho, com uma abordagem no âmbito nacional (neste 

caso também comunicacional de aproximação com o grotesco), o trabalho de DaMatta (1997) 

enriquece a pesquisa quando apresentada sua investigação dos dias de festa do carnaval, bem 

como de fenômenos que ocorrem na temporalidade carnavalesca brasileira. Também 

apresentamos conflitos e aproximações desses trabalhos, que colaboram para analisarmos o 

desfile da Mangueira de 2018, com base nos estudos de Bakhtin sobre a carnavalização.  

Com base na literatura extraída e formada por uma cultura popular de um período, 

Bakhtin (2010, 2018) desenvolveu um arcabouço teórico para compreender outros textos e 

objetos artísticos, como o objeto empírico desta pesquisa. O capítulo seguinte apresenta o 

processo metodológico desta dissertação, em que a semiótica discursiva possibilita a apreensão 

e construção dos sentidos dos textos. Por se tratar de uma teoria de análise do texto e do 

discurso, e a carnavalização ser uma abordagem que emerge do discurso literário, elas se tornam 

complementares para o que se pretende nesta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA: DESENREDAR O DISCURSO CARNAVALESCO 

 

A escolha da semiótica de linha francesa para esta dissertação se articula com os 

apontamentos do referencial teórico estabelecidos com base nos estudos de Bakhtin, 

relacionados com uma linguagem comum ou categorização do sentido. Bakhtin (2010, 2018) 

observou uma transposição de traços da cultura popular cômica de um período para uma 

linguagem, por ele nomeada de carnavalização. A semiótica pode, então, conduzir as análises 

com vistas a apreender a construção dos sentidos dos textos, para relacioná-los aos conceitos 

que constituem os objetivos acerca do problema de pesquisa. 

A semiótica discursiva ou semiótica narrativa, tem como o seu maior expoente Algirdas 

Julien Greimas. Trata-se de uma “teoria da significação” (FIORIN, 2002, p. 13), que trata das 

configurações do sentido, oferecendo procedimentos para compreender a produção e a 

apreensão de textos. A vertente da semiótica definida para este trabalho advém dos estudos 

linguísticos e têm suas bases no estruturalismo de Ferdinand Saussure. 

O texto é o objeto de interesse da semiótica discursiva, de modo que o sentido é 

construído a partir daquele. Essa semiótica observa as formas de organização textual e as marcas 

enunciativas, tanto de produção quanto de recepção. Bertrand (2003, p. 11) afirma que a teoria 

se interessa pelo “parecer do sentido”, e é com base nas diferentes formas de linguagem e 

discursos que se apreende a significação. 

Um enunciado pressupõe uma relação destinador-destinatário (eu-tu), podendo deixar 

marcas de uma enunciação no texto. Isso constitui um caráter de análise interna, ou seja, as 

referências estão presentes ali ou podem ser levadas a partir dos interdiscursos e 

intertextualidades. Antes de avançar na teoria semiótica, é importante definir brevemente cada 

um dos conceitos, por serem recursos importantes nas análises desta pesquisa. 

O interdiscurso – ou dialogismo, como é nomeado por Bakhtin (1997) – confere sentido 

a partir de uma relação entre discursos. Segundo Bakhtin (1997, p. 346-347), em função de 

“dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano do sentido” é estabelecida uma relação 

dialógica. O autor exemplifica essa relação com enunciados que emanam de um problema 

teórico investigado em diferentes épocas e por diferentes cientistas. A compreensão do 

interlocutor e do enunciado, como discurso, e a relação entre eles, caracteriza o dialogismo.   

Em relação à intertextualidade, Fiorin (2008b) afirma que ela é uma das primeiras 

palavras consideradas bakhtiniana e a ganhar notoriedade nos estudos do Ocidente. Isso foi 

possível por conta da obra de Júlia Kristeva. Para o autor brasileiro “o termo intertextualidade 

fica reservado apenas para os casos em que a relação discursiva é materializada em textos” 
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(FIORIN, 2008b, p. 161-181). Do ponto de vista semiótico, o texto se constitui fundamentado 

em um plano do conteúdo, somado a um plano da expressão; é com base na relação dos textos 

materializados que se torna possível uma intertextualidade. 

Os estudos da teoria semiótica se dedicaram, por muito tempo, ao plano do conteúdo. 

Entretanto, a manifestação do texto é relevante para a proposta desta pesquisa, principalmente 

por se tratar de discursos que configuram sentidos a começar dela. Dessa maneira, após 

descrevermos brevemente os níveis que constituem o plano do conteúdo, destacaremos algumas 

referências acerca da semiótica plástica/visual, que nos auxiliará na análise do objeto desta 

pesquisa. 

O plano do conteúdo é divido em estruturas semionarrativas e estruturas discursivas. 

Nas primeiras, estão os níveis fundamental e narrativo; nas estruturas discursivas, está o nível 

discursivo. Respectivamente, níveis fundamental, narrativo e discursivo fundam uma estrutura 

que vai do mais abstrato e profundo ao mais concreto e próximo da superfície (de manifestação 

do texto). Essa estrutura é chamada de percurso gerativo de sentido (FIORIN, 2002) e é 

sintetizada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Percurso gerativo de sentido 

 
Fonte: adaptado de Fiorin (2002, p. 20). 

  

No momento em que o discurso sobe à superfície da manifestação, há um 

enriquecimento semântico. Cada nível da estrutura do plano do conteúdo têm uma semântica e 

uma sintaxe. A partir delas, são variados os meios de busca pela compreensão da significação.  

O nível mais profundo e abstrato é o fundamental. Sua principal ferramenta para análise 

é o quadrado semiótico, em que são dispostos, inicialmente, dois termos contrários chamados 

de S1 e S2. Segundo Greimas e Courtés (2008, p. 400), o quadrado semiótico é a “representação 
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visual da articulação lógica de uma categoria semântica qualquer”. Essa relação, que instaura 

uma oposição de base para os textos, é utilizada para distinguir e abranger da melhor maneira 

os discursos apreendidos. Como na semântica estrutural de Saussure, tudo se constitui em 

função da diferença (FLOCH, 2001); mais do que o próprio significado dos termos, as relações 

do quadrado vão gerar sentido por meio da homologação.  

Logo, são dispostos outros dois termos em relação de contradição com àqueles 

estabelecidos inicialmente, um não-S1 e um não-S2. O primeiro, estabelece uma relação de 

complementaridade com o S2; o segundo, com o S1. Os últimos elementos do quadrado a serem 

descritos são os termos complexos. Floch (2001, p. 21) aponta que, é “onde coexistem os 

contrários”. Para melhor visualizar essa estrutura, apresentamos no Quadro 2 uma implicação 

do quadrado semiótico revestida de sentido com os termos homem/masculino (S1) vs. 

mulher/feminino (S2). 

 

Figura 6 - Quadrado semiótico – oposição semântica de base 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

É importante evidenciar que as linhas demarcadas no quadrado estão de acordo com os 

movimentos de transição dos termos, ou seja, o S1 nunca vai direto para o S2, pois assume, 

anteriormente, a posição de contradição, antes de chegar à sua contrariedade. Portanto, como 

no quadrado apresentado, o masculino se tornaria não masculino antes de chegar ao feminino. 

Isso pode ser mais bem exemplificado em um acidente, numa oposição semântica de base vida 

vs. morte (BARROS, 2001). Uma pessoa está dirigindo em uma estrada (conjunção com a vida), 
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quando, de repente, vira em uma curva e bate em outro carro. Nesse momento, a pessoa entra 

em disjunção com vida, ocupando o lugar da contradição não-vida, antes de chegar à morte. Os 

termos opostos contrários do universo semântico que regem à narrativa não são vastos e devem 

conseguir incorporar todas as transformações que ocorrem do texto.   

O segundo nível do plano do conteúdo é o narrativo. Ele é o nível intermediário da 

estrutura e um dos mais complexos da semiótica proposta por Greimas. Pelas suas diversas 

ferramentas e especificidades, apresentamos apenas suas bases estruturais. 

Para Greimas e Courtés (2008, p. 328-330), a estrutura narrativa “predetermina as 

condições da ‘colocação em discurso’” e é o seu “princípio organizador”. Isso porque ele será 

revestido, posteriormente, pelos elementos do nível discursivo, parte mais concreta e 

enriquecida dentre os níveis do plano do conteúdo.  

A narratividade envolve as transformações sucessivas de estado em uma relação sujeito-

objeto. Esses dois termos possuem um sentido amplo na semiótica discursiva. Fiorin (2002) 

atenta para os possíveis equívocos de atribuição de sentido para cada um dos termos. Assim 

como o sujeito não precisa ser necessariamente uma “pessoa”; o objeto não é necessariamente 

uma “coisa”. Nas estruturas narrativas, é a disposição dos actantes que define uma ordem e sua 

nomenclatura. Como no exemplo do acidente do nível fundamental, a pessoa está inicialmente 

em conjunção com um objeto valor “vida”.  

No nível narrativo, o esquema narrativo canônico é a estrutura maior da sintaxe. Nele, 

encadeiam-se quatro programas narrativos: a) manipulação, b) competência, c) performance e 

d) sanção. Essas fases, que não assumem necessariamente essa ordem na narrativa, definem os 

actantes, as relações de busca (transformação), as modalizações (querer, dever, saber e poder) 

e os desfechos. Abaixo do esquema narrativo canônico, também estão os percursos do 

destinador-manipulador, do sujeito e do destinador-julgador, os programas narrativos e, por 

último, os enunciados do fazer e de estado. Todos esses elementos constituem a cadeia da 

sintaxe do nível narrativo, que possibilita uma análise detalhada dos percursos do texto antes 

das definições mais concretas do nível discursivo (BARROS, 2005). 

A semântica do nível narrativo é observada por meio das paixões. Para Fiorin (2007,  

p. 10), a semiótica “considera que os efeitos afetivos ou passionais do discurso resultam da 

modalização do sujeito de estado”. Essa afirmação evidencia o caráter do “estado da alma” dos 

textos, que operam com paixão e transparecem seus sentidos com base nas modalizações do 

sujeito. 

O último nível do plano do conteúdo é o discursivo. A sintaxe discursiva, delimita 

categorias de pessoa, tempo e espaço. Elas se depreendem das marcas da enunciação do texto. 
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A semântica discursiva, que é um passo importante para as análises deste trabalho, é composta 

por temas e figuras. Os temas configuram aspectos mais amplos do discurso – como o tema da 

morte, do amor e da infância –, enquanto as figuras são aspectos pontuais, que remontam o 

sentido maior do texto. A partir da recorrência dos traços semânticos no discurso é possível 

depreender uma “isotopia” (FIORIN, 2002). Ela dá coerência semântica e possibilita um tipo 

de leitura ao texto analisado, considerando o universo cultural em que ele está inserido e sua 

construção a partir dele.   

A primeira análise desta pesquisa toma como objeto a letra do samba-enredo “Com 

dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”. Por mais que o texto se manifeste no plano de expressão 

e tenha outros sentidos configurados em função dele, como o canto ou a bateria, consideramos 

apenas a letra. O trabalho está apontado para um enredo específico e o intérprete do samba, 

assim como a bateria, são elementos que a escola mantém anualmente. Dessa maneira, 

consideramos apenas os aspectos ligados diretamente à escolha do enredo para o ano de 2018. 

Procedemos à análise da letra por meio dos recursos dos níveis discursivo, narrativo e 

fundamental do plano do conteúdo estabelecidos no percurso gerativo de sentido, tal qual 

proposto pela teoria semiótica.  

Enquanto a primeira análise se dedica apenas ao plano do conteúdo, em um segundo 

momento, as análises também estão fundamentadas na vertente da semiótica discursiva que 

trabalha com o plano da expressão. O que chama maior atenção nos desfiles de carnaval são os 

adereços, carros e alegorias, elementos que conduzem o seu gigantismo e caráter cenográfico. 

Essa percepção pressupõe análises voltadas para visualidade e suas relações com o conteúdo. 

Assim, uma das vertentes da semiótica discursiva que possibilita esse encontro é o da semiótica 

plástica. 

A análise aprofundada da imagem, tratada como texto, colabora para evitar 

determinados equívocos relacionados aos primeiros sinais da expressão. No primeiro contato 

com a imagem, o impacto configura apenas uma impressão, o que impede a apreensão de 

sentidos mais complexos. Assim, obtém-se um distanciamento em busca de uma “significação 

mais profunda ao nos entregar alguns primeiros sinais” (FLOCH, 2004, p. 243). Para análise 

dos elementos dos desfiles, é importante considerar, conforme as alas, as fantasias e as 

alegorias, os sentidos mais detalhados do discurso carnavalesco. Essa perspectiva pode ser 

apreendida por meio de recursos da semiótica plástica que identificam no plano da expressão: 

dimensões eidéticas (reto/curvilíneo, vertical/horizontal), cromáticas (tonalidades, saturação), 

topológicas (alto/baixo, centro/margem) e matéricas (composição em sua fisicalidade). Essas 
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dimensões constroem o sentido ao “re-montar sua significação”, recorrendo as qualidades da 

imagem (OLIVEIRA, 2004, p. 121-122). 

No momento em que as categorias da expressão são homologadas com as categorias do 

conteúdo, há semissimbolismo. Lara (2007) exemplifica essa relação com a obra Ceia, pintada 

por Manuel da Costa Ataíde. A homologação no plano do conteúdo divindade vs. humanidade 

ou sacralidade vs. profanidade, é observada no plano da expressão por meio da disposição 

topológica centralidade vs. extremidade. Esse é apenas um exemplo possível frente às muitas 

possibilidades de análise do plano da expressão na semiótica. 

 

Figura 7 - Ceia, tela de Manuel da Costa Ataíde, 1828 

 
Fonte: Lara (2007, p. 13). 

 

Segundo Pietroforte (2007), enquanto alguns textos têm no plano da expressão apenas 

uma forma de “veiculação do conteúdo”, outros são a maneira como o conteúdo irá “fazer 

sentido”. Esta última é a que predomina nos textos produzidos pelas escolas na avenida e é 

aquilo que torna o evento uma experiência plástica/estética. A criação para o carnaval se orienta 

pelo simbólico, ou seja, quando um conteúdo se manifesta pelo seu visual. Portanto, para uma 

análise de desfiles de carnaval é fundamental incorporar os elementos plásticos. 
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É importante reafirmar que a empiria desta pesquisa é a transmissão do desfile da 

Mangueira pela emissora Rede Globo, veiculada em 12 de fevereiro de 2018. O material 

gravado conta com 01:18:27 e está disponível no YouTube (MANGUEIRA, 2018).23 

Por se tratar de uma transmissão televisiva, também é preciso considerar o conteúdo 

além das imagens da avenida, como as falas dos apresentadores e dos comentaristas 

especializados dos desfiles. Para a teoria semiótica, todos esses elementos são compreendidos 

como textos. Logo, é necessário evidenciar as relações discursivas da transmissão que 

atravessam a emissora Rede Globo, a escola de samba Estação Primeira de Mangueira e os 

públicos que assistiram à transmissão. 

Partindo dos termos do nível narrativo, podemos estabelecer dois destinadores (Globo 

e Mangueira), com diferentes intencionalidades no texto. Para a emissora, o destinatário é 

unicamente quem assiste. No caso da escola, ele pode ser tanto o júri quanto os públicos. Nesse 

desfile, mesmo que o objeto-valor “nota final de apuração” do destinador Mangueira seja uma 

premissa da lógica do evento, os públicos também são destinatários manipulados a fazer-

poder/dever/saber, por conta do conteúdo crítico do desfile alcançar uma esfera 

político/comercial do carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Isso fica mais evidente na análise 

do samba enredo da escola.  

Outro ponto importante para a análise é destacar que se trata de uma transmissão “ao 

vivo”, ou seja, os públicos assistem ao conteúdo quando estava acontecendo o desfile. Fechine 

(2008) nomeia esse tipo de formato televisivo de “transmissão direta”. No trabalho da autora, 

o “ao vivo” é considerado um efeito de sentido, enquanto a transmissão direta é o ato 

operacional. A autora afirma que, em primeiro lugar, esse tipo de transmissão deve ser 

compreendido como um “fator técnico”. Isso porque, simultaneamente ocorrem os processos 

de produção, transmissão e recepção (FECHINE, 2008). 

A abordagem semiótica da “transmissão direta” de Fechine (2008) atenta para as 

especificidades da televisão nacional. Um dos aspectos importantes tratados pela autora, que 

complementa os atravessamentos do objeto trabalhado nesta pesquisa, é a “crença espectorial”, 

isto é, o processo de manipulação do destinador que leva os públicos a fazer-crer. 

Para exemplificar esse tipo de manipulação, a autora cita a “cultura” da programação 

televisiva no caso das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro às quartas-feiras à noite. A 

identificação dos públicos de uma transmissão direta não está condicionada (unicamente) a 

presença ou a ausência do “ao vivo”, no canto inferior direito da tela, pois já existem 

 
23 Transmissão realizada pela Rede Globo do desfile da Mangueira de 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=95QOm1fhJYM. Acesso em 29 maio 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=95QOm1fhJYM
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recorrências do conteúdo que ditam o comportamento dos telespectadores em função de suas 

preferências. Para Fechine (2008, p. 37), “por sua própria ‘cultura’ de programas – um 

conhecimento das regras constitutivas de certos tipos de programas –, o telespectador distingue 

os diferentes estatutos das transmissões em função do conhecimento que possui sobre as 

circunstâncias de enunciação e sobre a natureza do sujeito da enunciação”. 

No caso dos desfiles das escolas de samba, há o conhecimento não só de que dificilmente 

eles são reprisados, mas de que também ocupam um lugar cativo na programação de carnaval 

da Rede Globo, desde 1985. Assim, há pressuposição de um sujeito da enunciação e de um 

destinatário público relacionado a esse conteúdo. Tal destinatário, então, recebe os sentidos que 

constituem a mensagem. 

Como foi abordado no primeiro capítulo, a transmissão é um dos pilares do evento (em 

função comercial ou da cultura televisiva); no entanto, a maior importância para este trabalho 

é a construção do discurso no âmbito comunicacional massivo e em cadeia nacional. Por isso, 

é importante proceder à análise com os recursos da semiótica discursiva, em que são 

apreendidas marcas no enunciado, que remetem ao contexto político do desfile, importante tema 

para constituição das relações dos sentidos com a linguagem carnavalizada.  

Em um primeiro momento, analisamos o conteúdo do samba-enredo “Com dinheiro ou 

sem dinheiro, eu brinco”. Nas outras partes escolhidas para este trabalho (comissão de frente, 

alas e alegorias), analisamos tanto o conteúdo quanto a expressão. Pelo fato de o material reunir 

uma grande quantidade de textos, selecionamos os que mais se relacionam com os conceitos 

acerca do problema desta pesquisa. 

As demais partes analisadas são a comissão de frente “Pecado é não brincar o carnaval”, 

o abre-alas e a ala “Antigos carnavais”, as alas “Viva o Zé Pereira”, “Toque de clarins! Os 

músicos das ruas”, “Vai como pode”, “Arengueiros: o sangue valente da nobreza verde e rosa” 

e “Bloco de sujo, ou vem como pode no meio da multidão”, o elemento cenográfico “O corso 

da ralé” e a alegoria “Somos a voz do povo”. Assim, o corpus contém elementos de todos os 

cinco setores, que estão distribuídos ao longo de todo o desfile. Foram consideradas para as 

análises: paramentações, adereços e coreografias, incluindo os textos verbais e não verbais na 

transmissão. 

No caso das análises do plano da expressão, organizamos e descrevemos as dimensões 

visuais e as relações semissimbólicas por meio de quadros. As análises dedicadas apenas a esse 

plano serão apresentadas antes do percurso gerativo de sentido, com intuito de não se influenciar 

com elementos do conteúdo. Após analisar a visualidade e o conteúdo de cada parte do desfile, 

bem como a relação entre eles, estabelecemos diálogos com os conceitos de carnavalização e 
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grotesco propostos por Bakhtin (2010, 2018). Por fim, uma seção resgata a progressão de 

sentido e as recorrências do conjunto do desfile com relação aos conceitos. 

O corpus desta pesquisa é composto por quadros das cenas da transmissão do desfile, 

assim como de algumas falas da equipe profissional da Globo que intervém nelas. Incluímos, 

também, o material da sinopse entregue aos juris e comentaristas da Rede Globo (LEANDRO, 

2018). A sinopse tem relação de intertextualidade com o desfile porque funciona como um 

roteiro dos elementos que são apresentados na avenida. Após o evento, ela é disponibilizada 

para os públicos no site da LIESA, como edição do Abre-Alas do ano. Entretanto, tanto o júri 

quanto os apresentadores da transmissão possuem o material em mãos no momento do desfile. 

Por causa disso, diversas falas dos comentaristas no decorrer da transmissão são muito 

semelhantes ou idênticas ao que está escrito no texto de cada escola de samba. O material deve 

ser visto como uma intertextualidade e não como um roteiro fiel ao que foi apresentado durante 

a transmissão, pois os destinatários de cada produto são diferentes. Enquanto a sinopse é 

direcionada ao júri, a transmissão é para os públicos telespectadores. Ademais, o desfile “ao 

vivo” pode apresentar surpresas. Também incluímos algumas fotografias do desfile da 

Mangueira de 2018, por causa da resolução do arquivo de vídeo disponível no YouTube 

(MANGUEIRA, 2018). As fotos obtidas possibilitam apresentar detalhes como na transmissão 

televisiva que foram emitidas pela Rede Globo.  

Dessa maneira, todos elementos contribuem para construir a empiria desta pesquisa, 

enriquecendo as análises de cada cena de maneira intertextual e visando a uma percepção das 

imagens, respeitando a fidelidade de como foram exibidas aos públicos.   
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5 ANÁLISES: A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO CARNAVALIZADO 

5.1 Samba-enredo: “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco” 

 

Todo o desfile da Mangueira de 2018 foi produzido em um contexto de tensões políticas, 

desenvolvendo uma relação de dialogismo com a situação da falta de dinheiro e investimento 

no carnaval das agremiações. Esses conflitos se materializaram na textualidade do samba-

enredo, intitulado “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco”. 

Nesta seção, a análise da letra do samba irá partir do nível discursivo, portanto, é 

importante resgatar a intertextualidade que configura o principal tema apreendido no texto. O 

carnavalesco Leandro Vieira menciona que tomou como uma das referências para o desfile a 

marchinha “Eu brinco”, composta por Pedro Caetano e Claudionor Cruz (VIEIRA, 2018). 

Assim, o quadro a seguir apresenta paralelamente a letra do samba enredo e a da marchinha: 

 

Quadro 2 - Intertextualidade entre o samba-enredo e a marchinha 

Fonte: adaptado de Vieira (2018). 
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Na sinopse daquele ano, a escola descreveu o momento em que foi escrita a marchinha 

“Eu brinco”, afirmando que “segundo a imprensa da época, os festejos do carnaval de 1944 

estavam ameaçados em função das restrições financeiras associadas à crise econômica que o 

país atravessava” (VIEIRA, 2018). Isso também configura uma relação de interdiscursividade 

entre os discursos que emanam dos diferentes períodos relacionados. Além disso, observa-se a 

intertextualidade do samba-enredo com a marchinha “Eu brinco”, obtida por meio das frases 

semelhantes – e por vezes idênticas (como por exemplo no título) –, e também na falta dos 

recursos e instrumentos (figuras) para fazer o carnaval: “com pandeiro ou sem pandeiro [...] eu 

brinco” e “com dinheiro ou sem dinheiro [...] eu brinco”. 

Dessa forma, com base na estrutura semântica do nível discursivo,24 o primeiro tema 

que se depreende do texto e se relaciona de maneira intertextual com a marchinha é o da falta 

de recursos para o carnaval. Ele é configurado no samba-enredo por meio das figuras: “já 

usei cetim barato”, “com garfo e faca eu faço meu tamborim”, “sou mestre-sala na arte de 

improvisar”, “pouco me importam o brilho e a renda”, “o morro desnudo e sem vaidade”, “se 

faltar fantasia alegria há de sobrar” e “bate na lata pro povo sambar”. As figuras desse tema 

apresentam uma recorrência de elementos improvisados, baratos e que independem dos 

recursos e instrumentos fornecidos pela prefeitura (que configura uma competência doada no 

nível narrativo).  

Outros temas secundários também podem ser percebidos por meio das figuras do texto: 

 

a) o tema da sacralização do carnaval, nas figuras do “meu senhor”, “pecado é não 

brincar o carnaval”, “que a rua é nossa mas é por direito” e “que ilumina a resistência 

dessa gente bamba”; 

b) o tema da insubordinação, nas figuras “sambando na cara”, “vem como pode no meio 

da multidão”, “somos a voz do povo”, “pecado é não brincar o carnaval”, “palma da 

mão”, “o morro desnudo e sem vaidade”, “bate na lata”, “se faltar fantasia, alegria há 

de sobrar”, “vem vadiar por opção”, “derrubar esse portão” e “ninguém vai calar”, 

demonstrando o caráter desobediente, satírico e cômico comum à linguagem do 

carnaval; 

c) tema do resgate da tradição, figuras como “bandeira do samba”, “gente bamba”, 

“ancestrais”, “antigos carnavais”, “botequim”, “cordão”, “resgatar nosso respeito” e 

 
24 Em todas as análises, com intuito de destacar e diferenciar temas e figuras do nível discursivo, o primeiro está 

em negrito e o segundo em itálico. 
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“volta a emoção”, o que traz importância e prestígio ao evento que perdura à décadas e 

se tornou parte do circuito festivo da cidade; 

d) o tema da opressão histórica, em figuras como “outrora marginalizado”; “ilumina a 

resistência”, “raça costumeira” e “vem vadiar por opção”. 

 

Todos os temas e todas as figuras estão entrelaçados e são importantes para as estratégias 

de manipulação destinadas aos públicos, que compartilham (ou não) dos valores apresentados 

pela escola de samba. Passemos à análise da sintaxe do nível discursivo desse texto. 

Há uma debreagem de 1º grau, quando o enunciador delega voz ao narrador, que se 

dirige ao narratário. O texto está em primeira pessoa, incorporando na enunciação valores que 

refletem à agremiação e os seus públicos. O narratário (tu) assume os públicos que assistem e 

compartilham (ou não) desses valores: “pergunte aos seus ancestrais”, “embarque nesse 

cordão” e “vem como pode no meio da multidão”. 

Projeta-se um eu narrador como torcedor da escola (“eu sou Mangueira meu senhor”, 

“a minha escola”, “sou mestre-sala” e “pouco me importam”) e ao mesmo tempo como a 

agremiação Mangueira (em que o nós é a soma do eu com o tu narratário público), buscando a 

sintonia de valores: “nossa raça costumeira”, “resgatar nosso respeito” e “que a rua é nossa mas 

é por direito”. 

Na categoria de tempo, depreende-se um agora que parte da “hora de mudar” e na de 

espaço, um aqui onde o local do sambódromo é o ponto de partida (quando se deve “derrubar 

esse portão”). O momento de referência da enunciação é o presente, projetado em não 

concomitância em pretérito perfeito 1, resgatando elementos da anterioridade para criticar o 

“agora” da narrativa: “dos antigos carnavais”, “resgatar nosso respeito” e “volta a emoção”. 

Na mesma condição de não concomitância, o enunciador transparece marcas no 

enunciado que evidenciam a história de um povo “outrora marginalizado”, de discriminação 

no passado e resistência para superar àquela fase. Esses elementos atravessam a projeção do 

enunciador, que também inclui uma não concomitância ao momento de referência presente 

(agora em futuro do presente), para dizer que independentemente de tentarem boicotar o 

carnaval, a projeção maior para posterioridade é a alegria e a felicidade: “alegria há de sobrar” 

e “pra ser feliz de novo”. 

Todas essas marcas da enunciação em categoria de pessoa, tempo e espaço transparecem 

o desejo da escola de ressaltar valores em comum e se aproximar dos públicos. A Mangueira 

faz uma convocação em defesa de uma festa que está sendo censurada e dominada por valores 

que não representam e condizem com sua tradição. Assim, ela utiliza estratégias para convencer 
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um enunciatário a “comprar sua briga” contra a prefeitura. Isso é feito por meio da sensibilidade 

em relação ao cenário de desequilíbrio (gerado pelos poderes oficiais do cotidiano) que impede 

o viver carnavalesco sob os valores da liberdade e da alegria. 

No nível narrativo, há um actante (Mangueira) que deseja entrar em conjunção com o 

objeto valor carnaval. Para isso, ele busca manipular o sujeito, apresentando valores da festa 

que ele também possa querer. Essa manipulação ocorre de duas maneiras no decorrer do 

enunciado: a) por provocação, quando o destinatário é indagado à “pergunt[ar] aos seus 

ancestrais” (pessoas do círculo próximo que reconhecem esse valor), transmitindo uma ideia de 

que o sujeito ainda não segue os valores do seu grupo; b) por tentação, sob a sanção de um 

objeto valor positivo “ser feliz de novo”. O carnaval projetado pela escola possui qualidade 

superior ao do momento de referência presente. Isso é traduzido em programas narrativos que 

reforçam a intertextualidade com “Eu brinco”. 

O trecho da marchinha “no céu a lua caminha, tão triste sozinha” demonstra, 

inicialmente, um enunciado de estado em que a lua está em disjunção com o objeto alegria, pois 

caminha triste e só. Pelo fato de a lua estar sempre sozinha, ela está sempre triste, o que faz o 

sujeito da narrativa desejar ser diferente dela. Nessa direção, em outro trecho, que dá 

continuidade à narrativa, “para não ser triste também, com pandeiro ou sem pandeiro meu amor, 

eu brinco”, desencadeando, ainda, outro enunciado de estado, em que o sujeito mantém sua 

relação de conjunção com o objeto valor brincar. Diante da relação de dialogismo com o 

contexto da falta de recursos do carnaval de 1944, mesmo sem as competências materiais que 

deveriam ser doadas pelo actante prefeitura, o sujeito se mantém em conjunção, pois detém as 

modalidades do querer e do saber-fazer, tornando-se um “sujeito competente” da narrativa 

(BARROS, 2005, p. 29-30). 

Esses elementos ressaltam o valor do brincar ou especificamente de ir ao encontro. Por 

exemplo, no samba-enredo de 2018 da Mangueira, é pretendido manipular o sujeito com um 

valor do carnaval como esse lugar da reunião. O trecho “embarque nesse cordão, pra ser feliz 

de novo, vem como pode no meio da multidão”, ressalta não só um enunciado de estado – em 

que supostamente o sujeito (manipulado) está em disjunção com o objeto valor “alegria” –, mas 

de que esse sujeito detém o saber, bastando apenas querer (desejar o carnaval nos valores 

propostos), para realizar essa ação, que é ir de encontro à multidão. 

A sanção do sujeito que aceita o contrato fiduciário proposto é “ser feliz”, assim como 

foram os seus ancestrais nos “antigos carnavais”. É importante evidenciar que a agremiação é 

quem atravessou todo o período desde o surgimento da festividade das escolas de samba. Isso 

é levado como valor importante pela Estação Primeira de Mangueira ao enunciado. Em um 
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percurso paralelo dessa narrativa, Marcelo Crivella, prefeito que cortou as verbas do desfile das 

escolas, propõe um contrato diferente ao público. Ele propõe uma visão negativa do carnaval, 

buscando manipular o sujeito com valores que podem “vilanizar” e profanar a manifestação das 

agremiações. 

Essa dupla isotopia do termo carnaval pode proporcionar ainda uma leitura mais 

profunda do texto no nível fundamental. Ao pensar à oposição semântica de base que rege a 

narrativa, é possível depreender sentidos que guiam o percurso do sagrado ao profano e vice-

versa, retomando categorias frequentemente utilizadas para definir dualidades carnavalizadas. 

Antes de apresentar os percursos no quadrado semiótico, são definidos os termos 

inseridos no universo semântico. Com referência ao Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

o termo sagrado diz respeito ao que é “relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião, 

ao culto ou aos ritos; que não se deve infringir; que não se pode deixar de cumprir; muito 

estimado, em que não se deve tocar ou mexer; lugar vedado à profanação” (HOUAISS, 

VILLAR, 2001, p. 2496). 

O profano pode ser compreendido como aquilo “que não pertence ao âmbito do sagrado; 

que é estranho, que não pertence à religião; que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas; 

que não tem finalidade religiosa” (HOUAISS, VILLAR, 2001, p. 2305). 

Os significados são pertinentes com relação as trajetórias delineadas com base nos 

termos. Com relação ao texto analisado (letra do samba-enredo), em que o enunciador é a 

Estação Primeira de Mangueira, o carnaval é um termo com valor positivo, que vai em direção 

ao termo eufórico sagrado. Com base no quadrado semiótico (FIG. 8), é possível reconhecer 

alguns percursos importantes da narrativa: 
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Figura 8 - Quadrado semiótico - contrariedade entre sagrado e profano 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

Ao captar os temas e as figuras, as categorias de pessoa/tempo/espaço na análise do 

nível discursivo, bem como alguns elementos do nível narrativo, a leitura do texto se torna ainda 

mais abstrata no quadrado semiótico, quando os aspectos da narrativa são levados do profano 

até o sagrado no nível fundamental. Seguindo a lógica desse quadrado, os percursos possíveis, 

conforme os dois termos contrários, nunca levam diretamente um ao outro. Nesse caso, partindo 

do sagrado, antes de chegar ao profano, é preciso passar pela sua negação (contradição), não-

sagrado. Esse é o percurso que faria o contrato de manipulação proposto pelo prefeito da capital 

carioca, que deseja tornar profano a manifestação do carnaval (seguindo as direções do texto). 

Por mais que a Mangueira compreenda o termo sagrado de maneira eufórica (qualidades 

positivas), assim como o prefeito, a posição que deseja ocupar o seu carnaval na narrativa da 

escola é inverso. Todos os temas que configuram a análise do nível discursivo da letra do 

samba-enredo caminham em direção ao sagrado. Os temas da opressão histórica, do resgate 

da tradição, da insubordinação e da sacralização do carnaval, respectivamente, marcam a 

trajetória de resistência do samba e das escolas da cidade até o seu apogeu.  O surgimento das 

agremiações é marcado por preconceito e opressão dos próprios órgãos oficiais, momento em 

que às manifestações eram tidas como marginalizadas e violentas (profano). Logo, as escolas 

vão ganhando espaço e mais adeptos, para posteriormente conquistar territórios da cidade (não-

profano). A partir de então, a história do evento e das manifestações carnavalescas paralelas da 

cidade começa a ser escrita, consagrando sua tradição. Mesmo com as tentativas contínuas de 
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sabotagem ao carnaval, a festa permaneceu. Isso levou a significação do samba e do carnaval 

como lugar do abrigo, da cultura e do sagrado. Também é possível pensar que a Mangueira em 

conjunção com o carnaval estaria para o sagrado, enquanto o antissujeito “Crivella”, para o 

profano.  

O tema da falta de recursos para o carnaval demonstra a tentativa de boicote do 

prefeito Crivella às agremiações, também entrando no percurso do quadrado semiótico. Por 

mais que seja projetado que a festa aconteça, mesmo sem o recurso, os conflitos que regem esse 

tema ultrapassam a figura do dinheiro. Eles sustentam o reconhecimento dos aspectos 

simbólicos da cultura do movimento carnavalesco na cidade e para o povo do Rio de Janeiro. 

Após analisar o percurso gerativo de sentido do texto, passamos a apresentar um diálogo 

com os conceitos de carnavalização e grotesco. Com relação ao tema da falta de recursos 

(depreendido no nível discursivo), a prefeitura do Rio de Janeiro se torna a principal estrutura 

da oficialidade, alvo de rebaixamentos, sátiras e críticas da escola. Todas as figuras destacadas 

servem para desqualificar a posição (e os recursos) vindos da prefeitura, estabelecendo que, 

independentemente dos cortes de incentivos públicos, do material barato ou da falta de brilho, 

o carnaval da Mangueira irá acontecer com simplicidade e improvisação. 

Bakhtin (2010), ao lembrar de uma das cenas do livro Dom Quixote de la Mancha, 

escrito por Miguel de Cervantes (para o autor russo uma obra essencialmente carnavalizada), 

desmembra os objetos que ganharam outras representações por meio da “imaginação fértil” do 

personagem principal. Nela, Bakhtin afirma que se manifesta um “típico carnaval grotesco”, 

pois os utensílios de cozinha e os alimentos se tornaram figuras de um combate, como em 

armas, armaduras e sangue. Dessa maneira, os objetos eram “capaz[es] de engendrar a vida e 

renovar”, estabelecendo o “alegre princípio regenerador” da carnavalização (BAKHTIN, 2010, 

p. 20) que pode ser reconhecido no samba por meio de figuras como “com garfo e faca faço 

meu tamborim”.  

O caráter fértil da imaginação leva ao riso, elemento essencial da linguagem 

carnavalizada e da dualidade do plano criado em função das disputas pautadas no texto. Nesse 

plano, de qualquer forma “alegria há de sobrar”, portanto, a maior virtude dos sujeitos desse 

mundo extraordinário é o riso, que se torna um escudo contra o medo, característica que resgata 

traços do grotesco. Assim como na alegria e no riso, “o povo desnudo e sem vaidade” desafia 

a oficialidade. Agora, destemidos e em êxtase, vai para as ruas festejar em conjunto. 

Os outros quatro temas, separados, apresentam relações com as categorias dos festejos 

carnavalescos que fizeram Bakhtin (2018) pensar a carnavalização. Os dois primeiros temas (i 

e ii – sacralização e insubordinação), lembram o profano ao desvirtuar a ideia do que é ser 
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pecador, o que pode ser considerado como um sacrilégio em relação aos valores sagrados. Essa 

perspectiva é expressa no próprio texto, pois o enunciado “meu senhor” / “não me leve a mal” 

/ “pecado é não brincar o carnaval” pressupõe que “brincar o carnaval” já foi ou é considerado 

pecado nos valores de outro destinador (oficialidade). Os trechos “desnudo e sem vaidade” e 

“sem pudor e sem pena” podem incorporar sentidos atrelados as indecências. O corpo desnudo 

(na carne), sem vaidade e pudor configura parte das características do grotesco que deslocam o 

olhar para estruturas submersas e libertam os homens das ideias dominantes do mundo ordinário 

(BAKHTIN, 2010, p. 43). 

 Os temas iii e iv – resgate da tradição e opressão histórica remontam à ideia do 

contato familiar em Bakhtin (2018), quando os sujeitos durante o carnaval podem brincar, ir ao 

encontro e romper com o isolamento. Perante um cotidiano rígido e coercivo (que configura o 

mundo ordinário), o carnaval (extraordinário) se torna uma fuga dos moldes e faz com que o 

sujeito possa “ser feliz de novo”, mesmo que temporariamente. 

Os sentidos (depreendidos principalmente pela análise do nível narrativo) relacionados 

ao encontro, ao corpo coletivo da multidão e à alegria retomam, respectivamente, os pares, a 

unidade do corpo e o riso no mundo carnavalizado. Na narrativa apresentada por meio da letra 

do samba, o destinador busca valores em comum com o destinatário, sugerindo que ele se junte 

a multidão em alegria. Nesse momento, os sujeitos se reúnem num movimento comum e (um 

pouco) irracional, por um sentimento de “paixão”, “pertencimento” e “farra”. Todas essas 

características estão alinhadas ao corpo carnavalesco configurado na carnavalização, dispondo 

os sujeitos de alegria, da carne do corpo nu e sem vaidade e da confraternização. 

Esse último valor se associa à sacralização do carnaval ou ao percurso do samba até o 

termo (significante semântico) “sagrado”. Esse percurso abstrato, tomado por meio da oposição 

semântica de base no nível fundamental, é utilizado frequentemente em contrastes da esfera 

carnavalesca e também, da carnavalizada. Sagrado e profano são termos que configuram 

oposições importantes tanto ao longo da história do carnaval quanto, especificamente, para as 

escolas de samba desde o seu surgimento (como foi abordado ao longo desta pesquisa). Na 

carnavalização, a oficialidade está associada a valores “ditos” sagrados, atrelados 

principalmente a Igreja. No samba do desfile da Mangueira, o sagrado ou a sacralização do 

carnaval ocorrem por ironia. Não que o evento não seja considerado sagrado na perspectiva 

dos “sambistas”, mas chamar o prefeito de profano interessa ao destinador Mangueira, fazendo 

uma crítica tipicamente carnavalesca por meio de uma sátira simbólica do tipo carnavalizado. 
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5.2 Comissão de frente: “Pecado é não brincar o carnaval” 

 

Ao analisar o plano da expressão da linguagem visual da comissão de frente do desfile 

da Mangueira de 2018, optou-se por depreender as unidades mínimas que compõem as 

dimensões eidética, cromática e matérica, separando os elementos cenográficos (estruturas de 

apoio) dos componentes (pessoas que realizam os movimentos da coreografia). Após essas 

análises, o conjunto é analisado a partir da categoria topológica. São analisados os frames da 

transmissão em que estão cada uma das etapas da coreografia, as fantasias e paramentações. 

Em relação aos elementos cenográficos, são dois momentos de um objeto que se 

transforma no decorrer da coreografia. A transformação é descrita no nível discursivo, 

destacando cada uma das figuras representadas, e no narrativo, em que são mencionados os 

percursos de cada sujeito.  

Conforme a Figura 9, podemos verificar a mudança dos elementos cenográficos 

 

Figura 9 - Transformação dos elementos cenográficos 

Fonte: Leandro Milton / Srzd. 

 

No primeiro momento, aparecem formas retangulares em cor rubra (pura) e uma 

sobreposição em forma losangular nas cores verde, rosa e amarela (mesclado). Depreende-se 

da dimensão eidética, então, a categoria da horizontalidade. A unidade matérica é composta 

por tecidos de cetim e tinta. No segundo, há uma verticalidade em cores cinza da estrutura 

(opaco, sem brilho) e dos traços gráficos nas cores verde e rosa. A unidade matérica da estrutura 

é alumínio, enquanto as formas retangulares posicionadas na frente são de lona crua (seda) com 

traços de tinta. 



83 

 

Assim como nos elementos cenográficos, existem dois momentos que caracterizam a 

plasticidade do grupo dos componentes: 

 

Figura 10 - Variações das fantasias da comissão de frente 

Fonte: Gabriel Monteiro / Riotur. 

 

Na primeira parte, as cores são predominantemente opacas (certa uniformidade da escala 

do bege ao marrom, e em tons pastéis verde e rosa) com detalhes brilhantes dourados. As formas 

sobrepostas apresentam irregularidade conforme detalhes pontiagudos e disformes. A 

composição matérica é de um tecido mais liso e pesado. 

Na segunda parte dos componentes da comissão de frente, as cores perdem a 

uniformidade, invertendo a configuração visual do início da apresentação. Aparecem mais 

detalhes brilhantes (em dourado, azul, verde, rosa, amarelo) e poucos opacos (bege e marrom). 

A composição eidética mantém formatos irregulares, contudo, com o acréscimo de listras, 

círculos e xadrez – atenuados por conta da nova paleta cromática. A composição matérica inclui 

variados tipos de tecidos, mais rugosos e leves (retalhos em seda e cetim), e a presença de papéis 

(celofane e crepom). Cada dimensão observada separadamente segundo os elementos 

cenográficos e dos componentes pode ser vista no quadro a seguir: 
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Quadro 3 - Plano da expressão dos elementos cenográficos e dos componentes 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A análise da categoria topológica da comissão de frente deste desfile soma os dois 

elementos analisados anteriormente. Duas disposições diferentes chamam atenção na relação 

dos componentes com os elementos cenográficos (Quadro 4). Quando os componentes se 

deparam com a verticalidade dos elementos, a relação é sempre estabelecida em na frente x 

atrás, quando na horizontalidade, cercante x cercado. 
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Quadro 4 - Disposição topológica dos componentes em relação aos elementos cenográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em Mangueira (2018). 

 

Os movimentos dos componentes, quando na frente ou atrás dos elementos 

cenográficos, são por cima, ou seja, sempre em saltos sobre os objetos. Na relação cercante x 

cercado, os movimentos são pelos lados ou pelo centro, em que os componentes circulam entre 

os elementos e se misturam a eles. 

Após as primeiras análises dedicadas à plasticidade, vale ressaltar alguns pontos 

importantes antes de entrarmos no conteúdo da comissão de frente. Com relação aos 

apontamentos anteriores acerca do plano visual, também é possível caracterizar os componentes 

como 15 formas verticais, curvilíneas, irregulares e contrastantes entre si. Contudo, por mais 

que tais componentes apresentem essas variações, esta pesquisa considera importante analisá-

los em conjunto, principalmente para o diálogo com os conceitos de carnavalização e grotesco 

propostos por Bakhtin (2010, 2018).  

Chama atenção o número de componentes e de elementos cenográficos. Diferente do 

que normalmente é apresentado pelas escolas, a Mangueira desfilou com apenas quatro 

elementos cenográficos, que se transformam. Esse volume mínimo incomum, pelo que tem sido 

apresentado por outras escolas nos últimos anos,25 tem coerência com o enredo. Tanto o volume 

 
25 Nos últimos anos, os elementos cenográficos da comissão de frente têm apresentado elementos cada vez maiores. 

O caráter de gigantismo é algo que marca a evolução das escolas ao longo dos anos, seja na horizontalidade dos 
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de corpos analisados em conjunto quanto a economia de elementos cenográficos (um objeto 

para duas representações) colaboram nas apreensões de sentido no plano do conteúdo e, 

especificamente, nos temas e figuras do nível discursivo do texto. 

Ademais, é importante observar que essa análise trata de um texto sincrético, ou seja, 

de um texto que possui linguagem verbal e não verbal. A letra do samba-enredo simultâneo à 

coreografia, os comentários dos apresentadores da Rede Globo e a frase “deixa nosso povo 

passar” estampada nas placas que carregavam os componentes são os textos verbais inseridos 

no material analisado. 

Na sinopse da Mangueira (LEANDRO, 2018) são descritas três partes a serem 

representadas na coreografia da comissão de frente. Fátima Bernardes, apresentadora principal 

da transmissão do carnaval das escolas do Rio de Janeiro pela Globo, resume durante o desfile 

alguns dos trechos que estão no texto oficial: 

 

[...] são três momentos nessa comissão, [a] a roda de samba, relembrando as rodas de 

samba da lendária Tia Ciata no início dos anos 1930, [b] a repressão aos sambistas, 

que aconteceu desde o início do samba, como se fosse algo ligado a marginalidade, 

[c] depois, a Sapucaí é nossa, que vai propor uma invasão do povo a Sapucaí, 

ocupando o espaço do desfile. (MANGUEIRA, 2018). 

 

Com base nos trechos apresentados, é possível identificar um texto sincrético em que as 

linguagens verbais e não verbais são complementares. Dos movimentos da coreografia, 

depreendemos figuras que compõem o tema da opressão. Elas são as grades, os movimentos 

de reivindicação e a representação do gás lacrimogêneo. Nos textos verbais são “deixa nosso 

povo passar”, a “repressão aos sambistas” e o que está “ligado a marginalidade”. A soma das 

figuras apreendidas em cada uma das partes enriquece a leitura do texto sincrético. 

Outro tema é o da sacralização do carnaval, obtido por meio das figuras no texto verbal 

“rodas de samba da lendária Tia Ciata” (FIG. 11) e nas representações nas cenas de uma 

confraternização nas mesas de botequim, do samba cantado, tocado e dançado e nas 

brincadeiras de carnaval. 

 

 

 

 

 

 
carros, ou na verticalidade. Abdicar do luxo e do gigantismo dos desfiles é, de certa maneira, trabalhar com menos 

recursos (materiais) para convencer o júri. Isso requer criatividade do carnavalesco.    
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Figura 11 - Rodas de samba 

 
Fonte: Mangueira (2018). 

 

Ainda sobre o tema da sacralização, é possível trazer uma intertextualidade: em um 

momento, as “mesas de botequim” estão enfileiradas e se complementam, formando a extensão 

de apenas uma só grande mesa (FIG. 12). Os brincantes se espalham por uma de suas 

extremidades largas e configuram posições semelhantes à da imagem de representação de A 

Última Ceia. 

 

Figura 12 - Juntam-se as mesas de botequim 

 
Fonte: Mangueira (2018). 

 

O objetivo de resgatar essa intertextualidade não é de buscar representações fiéis dos 

discípulos e suas gestualidades, ou até mesmo da imagem central de Jesus Cristo – como é a 

famosa idealização de Leonardo da Vinci –, mas nas figuras do conjunto, da partilha e da 

confraternização na mesa, importantes valores que emanam do texto e possibilitam uma 

correlação entre eles.  
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A intertextualidade também pode ser compreendida de maneira paródica, o que leva ao 

tema da insubordinação. Reter os valores de uma das representações mais sagradas da Igreja 

na primeira parte do desfile e ainda, demonstrar que esses valores estão na esfera carnavalesca 

e não na da oficialidade, pode se tornar um sacrilégio (aos olhos do prefeito). Mesmo que o 

tema da insubordinação esteja engendrado nessa intertextualidade, ele se depreende no texto 

principalmente por meio de figuras da coreografia como nas fantasias brilhantes, nos 

brincantes (que participam das folias e brincadeiras de carnaval), samba dançado, nas 

acrobacias, firmo na palma da mão (FIG. 13), serpentina, confetes, pulos sobre as grades, 

grades que se tornam mesas de botequim, batida na lata e na linguagem verbal na “roda de 

samba da lendária Tia Ciata” (proibidas no passado), “a Sapucaí é nossa” e “invasão do povo”. 

 

Figura 13 - “Firmo na palma da mão, cantando lalálaiá” 

 
Fonte: Mangueira (2018). 

 

Após o reconhecimento dos temas e figuras, é importante compreender os percursos do 

texto sem os revestimentos semânticos do nível discursivo. Utilizando dos princípios de análise 

do nível narrativo, é observada a relação de junção do sujeito com um objeto valor. Nesse texto 

o actante (Mangueira) tem o desejo de entrar em conjunção com o carnaval. Para isso, ele 

precisa que a prefeitura “deix[e] o povo passar”. A escola então busca fazer com que a prefeitura 

retire as barreiras que impedem a passagem e fazer o destinatário (público) crer nos valores 

propostos sobre a festa. 

Na coreografia, o sujeito (brincante) inicia sua trajetória em conjunção com o objeto 

valor carnaval, confraternizando ao redor das mesas de botequim, com o samba no pé, batendo 

na lata e tocando cavaquinho. Durante algum tempo, ele mantém sua conjunção com o carnaval 

nos valores que fazem da festa um modo alegre e livre de viver temporariamente. Contudo, 
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aparece o antissujeito da narrativa, que deseja interromper a conjunção do sujeito (brincante) 

com o objeto valor (carnaval). São erguidas grades e lançado gás lacrimogêneo (FIG. 14) sobre 

os brincantes fazendo com que eles recuem. Nesse caso, quem ocupa o papel de antissujeito é 

a oficialidade: por meio da repressão do Estado sob as manifestações dos sambistas e, 

especificamente, no momento de referência presente, com relação ao mandato do prefeito 

Crivella. 

 

Figura 14 - Representação da opressão do Estado contra os brincantes 

 
Fonte: Mangueira (2018). 

 

O sujeito entra em disjunção com o objeto valor festa do carnaval, pois está preso atrás 

das grades e impedido de passar. Ele então compreende que é dotado das competências do poder 

e saber-fazer por meio do “samba no pé” e de suas fantasias brilhantes (e carnavalescas) que 

mantém guardadas. Com os “recursos” próprios ele salta sobre as grades e as derruba, sambando 

e debochando da tentativa falha do antissujeito de lhe parar. No contrato fiduciário oferecido 

pelo actante manipulador (Mangueira), a sanção é a possibilidade de brincar e festejar. A cena 

final demonstra o aceite do sujeito (sambista) e sua alegria por ter sido sancionado com a 

liberdade do carnaval. 

Com os sentidos obtidos no plano do conteúdo até aqui, é possível depreender no nível 

fundamental do texto a oposição semântica de base liberdade vs. opressão. A definição 

dicionarizada do termo liberdade é o “grau de independência legitimo que um cidadão, povo ou 

uma nação elege como valor supremo; condição daquele que não se acha submetido a qualquer 

forma constrangedora física ou moral; estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho 

tolhendo os seus movimentos” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1752). 
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Já o termo opressão é a “sensação desagradável de falta de ar, de sufocamento, de 

abafamento; sujeição imposta pela força ou autoridade; cerceamento, com abuso de poder, de 

autoridade ou de força, dos direitos do cidadão, por parte do governo” (HOUAISS; VILLAR, 

2001, p. 2072). Os significados que emanam da comissão de frente podem ser relacionados a 

materialidade da coreografia e dos seus respectivos movimentos.  

Dessa maneira, é importante destacar a ordem dos acontecimentos da narrativa em cada 

posição no quadrado semiótico. Num primeiro momento, os brincantes ocupam a posição da 

liberdade sambando, tocando e brincando sem restrições. A partir daí eles assistem o avanço 

da sabotagem contra o seu carnaval, reivindicando e debochando da oficialidade (não-

liberdade). Logo, são agredidos com gás e presos atrás das grades (opressão), porém, ao aceitar 

o contrato da escola e enxergar as próprias competências do saber, os brincantes superam as 

grades (não-opressão) e terminam livres das amarras (liberdade). Esse percurso pode ser visto 

no quadro a seguir: 

 

Figura 15 - Quadrado semiótico - contrariedade entre liberdade e opressão 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

A partir de uma relação semissimbólica podem ser feitas homologações da oposição 

semântica de base liberdade vs. opressão com as categorias do plano da expressão cromática e 

eidética (Quadro 5). Quando as cores têm um padrão de cor mais brilhante nas fantasias e nas 

mesas, os sentidos do conteúdo remetem a liberdade. Já as cores mais opacas das fantasias 

uniformes e das grades cinzentas, estão atreladas a opressão. 
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A perspectiva eidética também remonta a oposição, enquanto a horizontalidade das 

mesas garante a liberdade, na circulação dos brincantes misturados e entre elas, a verticalidade 

prende e oprime o sujeito que deseja passar. A passagem só é possível se o sujeito pular sobre 

elas, ação que eles realizam durante a coreografia. 

 

Quadro 5 - Homologação entre as categorias plásticas do plano da expressão da 

comissão de frente com os termos contrários do nível fundamental do plano do conteúdo 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diante dos elementos apresentados em todo percurso gerativo de sentido, os conceitos 

bakhtinianos de carnavalização e grotesco podem permear as estruturas do texto. Na relação 

com a oposição semântica de base que rege a narrativa, tanto opressão quanto liberdade fazem 

parte do contexto da necessidade de fuga do mundo oficial e da abundância do carnavalizado. 

A tomada dos homens por essa esfera paralela é fruto de um cotidiano rígido e violento, causas 

que fazem parte do texto em questão. Como foi apresentado, até mesmo as categorias 

homologadas ao conteúdo trazem referências das dualidades e dos pares, nas figuras das mesas 

e grades que prendem ou libertam os homens. Por meio deles os sujeitos seguiram o percurso 

até a liberdade (liberdade/não-liberdade/opressão/não-opressão/liberdade) e se abrigaram nas 

competências próprias. Os corpos reunidos em estesia, as fantasias com materiais baratos e a 

vontade incessante de permanecer sambando são forças que sustentam a linguagem 

carnavalizada no texto da escola.  

Há uma recorrência de ações em que os sujeitos não apenas se libertam, mas também 

satirizam, debocham e invertem papéis. Em todo momento os brincantes se mantêm felizes, 

alegres e dançantes, pois sentir medo não faz parte do caráter dos homens da esfera 

carnavalizada. Além disso, o riso se torna uma arma contra o tom sério da oficialidade, 

rebaixando tudo que está alto demais, como foram as grades, representantes do poder oficial, 

das regras e do mercado que pressionam o carnaval. 
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5.3 Fantasias e abre-alas: “Antigos carnavais” 

 

A primeira impressão do conjunto de “Antigos carnavais” traz uma variedade de cores 

vibrantes e um forte contraste entre elas, um padrão que não se repete ao longo do desfile. Todas 

essas cores colaboram para diferenciar as fantasias dos personagens carnavalescos (figuras 

relevantes na análise do nível discursivo) que inauguram as alas e alegorias.  

 

Quadro 6 - Dimensões plásticas do conjunto da ala “Antigos carnavais” 
 

Fonte: elaborado pelo autor - Foto de Fernando Grilli / Riotur. 
 

Na perspectiva frontal (Quadro 6), o conjunto da ala apresenta uma dimensão cromática 

mesclada em cores roxo, rosa e vermelho brilhantes e preto e branco. As cores reluzem na 

avenida, abrindo o primeiro setor do desfile. A dimensão matérica traz armações de plástico, 

isopor, espuma, retalhos, tiras e fitas de diferentes tecidos e papéis. Na topológica, o conjunto 

preenche o espaço delimitado na avenida, sem brechas e “buracos”. Já a dimensão eidética é 

bem variada, são círculos, quadrados, retângulos, triângulos, linhas irregulares e disformes e, 

principalmente, observando o alto de cada personagem (o chamado “bonecão”), formas mais 

largas e traços grossos curvilíneos. 

Todas essas características apreendidas na superfície colaboram para evidenciar temas 

e figuras do nível discursivo. Como são diversas fantasias para diferentes personagens, elas são 
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apresentadas individualmente no quadro a seguir junto com os esboços ilustrativos da sinopse 

(VIEIRA, 2018). 

 

Quadro 7 - Intertextualidade entre as fantasias apresentadas e as ilustrações de 

referência da sinopse do desfile da Mangueira de 2018 

Fonte: Mangueira (2018) e Vieira (2018). 

 

Ao lado dos esboços ilustrativos, há também um trecho que descreve um pouco das 

fantasias que compõem a primeira ala do desfile 

 

A ala, de figurino misto e multicolorido, apresenta visão estilizada e carnavalesca de 

algumas típicas figuras da folia carioca realizada nas ruas. Trata-se de uma versão 

romanceada e bem humorada que revela personagens difundidos no imaginário da 

festa ao longo da perpetuação de uma tradição secular de fantasiar-se para brincar os 

dias de Momo. De uma base única - constituída a partir de tiras e retalhos de tecido 

multicolores - erguem-se as caveiras, os palhaços, as cabrochas, os malandros, os 

pierrôs, os diabos e os morcegos, que anunciam a estética carnavalesca que abre 

caminho para o desfile da Estação Primeira. (VIEIRA, 2018, p. 307). 

 

A descrição da ala “Antigos carnavais”, por meio de uma relação intertextual com o 

desfile, além de facilitar o reconhecimento de algumas unidades cromáticas e matéricas (no 

caso de “multicoloridas”, “tiras” e “retalhos de tecido”), reforça a descrição de elementos 

típicos do carnaval. Nesse caso, os bonecões (tradicionais bustos de personagens sobre as 
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cabeças dos componentes das alas) de caveira, palhaço, cabrocha, malandro, pierrô, diabo e 

morcego são personagens do universo carnavalesco brasileiro, fruto do atravessamento de 

diversas culturas e da consolidação da festividade na cidade do Rio de Janeiro. Essas figuras 

compõem o tema do resgate da tradição, obtendo ainda, os retalhos, fitas e tiras de tecidos e 

papéis nas fantasias como elementos figurativos materiais do “carnaval tradicional”. 

A partir das figuras e das relações obtidas entre elas, também é possível depreender o 

tema da insubordinação. O reconhecimento de um tom “romanceado” e “bem humorado” pode 

ser tomado por meio das expressões (como o riso) que remetem ao deboche, desprezo e 

descontentamento, sentimentos que se manifestam no gesto e na face de cada personagem (FIG. 

16). 

 

Figura 16 - Bonecões dos personagens carnavalescos 

 
Fonte: Wilton Junior / Estadão. 

 

É possível reconhecer esse efeito de sentido por causa das distorções nos rostos dos 

bonecões, que remetem a uma representação caricatural (posto em comparação com aquilo que 

está mais próximo de um rosto qualquer). Superdimensionar o que seriam as cabeças, olhos, 

orelhas, bocas e dentes são elementos figurativos do conteúdo irônico, satírico e desobediente 

dos personagens que abrem o desfile.  

Soltos pela avenida, esses personagens iniciam a passagem do carnaval da Mangueira. 

A visão inicial é de impacto, força e quebra, uma abertura para o imaginário carnavalesco, 

possibilitando até mesmo idealizar uma oposição entre mundo ordinário vs. mundo 

extraordinário. É como se não houvesse obstáculos para a avenida e nela entrassem caveiras, 

palhaços, cabrochas, malandros, pierrôs, diabos e morcegos, todos em busca da festa. Em 

termos narrativos, o actante Mangueira – representando esse imaginário 
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carnavalesco/carnavalizado – “derrubou o portão”, ou seja, doou competências para que o 

sujeito entrasse em conjunção com o objeto valor carnaval. Num curto percurso narrativo, a 

partir de “Antigos carnavais”, depreende-se um sujeito competente da narrativa, que irá para 

festa de qualquer maneira, independente de tentarem lhe impedir. 

Nessa tomada por meio da análise do percurso gerativo de sentido, o tema da 

insubordinação e a referência ao imaginário carnavalesco (que constituí o extraordinário) são 

rastros importantes na relação com a carnavalização. No caso do tema, como tem sido associado 

ao grotesco, toda expressão e gestualidade dos personagens da Mangueira riem, satirizam, 

debocham e desprezam a oficialidade (da prefeitura) e abrem passagem para o restante do 

carnaval (que vem atrás). Sobre a esfera paralela extraordinária ou o modo livre de viver, os 

personagens específicos colocados na ala fazem parte do lúdico carnavalesco e instauram 

temporariamente o ciclo da festa.  

Entrando nesse ciclo, há um universo ainda maior, materializado em todo abre-alas da 

escola, uma mostra um pouco maior desse imaginário e, especificamente, da tradição da Estação 

Primeira de Mangueira. 

O abre-alas é dividido em dois módulos. Como as alegorias das escolas possuem 

diversos elementos, são apontados os que mais estão alinhados a perspectiva dos conceitos da 

pesquisa. Vários deles se destacam sobre os “antigos carnavais”, entretanto, como tem sido 

feito, é importante trabalhar primeiro separadamente o plano da expressão antes dos 

revestimentos discursivos do conteúdo. 

No primeiro módulo do abre-alas (Quadro 8), assim como nas fantasias da ala à frente 

do carro, o aspecto cromático do conjunto é vibrante, porém, ganha outras cores como verde, 

azul, amarelo, dourado e prateado, o que destaca elementos específicos da alegoria. A dimensão 

matérica traz ferragem, plástico, isopor, espuma, madeira, plumas e variados tecidos e papéis. 

Esse módulo pode ser dividido em sete partes: quatro cabeças de personagens 

(caracterizadas pelo formato irregular e curvilíneo) e três coretos (formados por círculos, linhas 

retas e formas pontiagudas). Diante de todas as dimensões plásticas do carro, aquela que chama 

maior atenção é a disposição topológica. Um dos coretos está englobado pelas cabeças dos 

quatro personagens, os outros dois, ocupam a parte de trás da alegoria. A dimensão eidética traz 

diversos formatos arredondados, pontiagudos e curvilíneos, todos sobrepostos, o que é bastante 

característico ao tipo de produção carnavalesca para os carros. O esboço ilustrativo da sinopse 

colabora para compreensão visual: 

 



96 

 

Quadro 8 - Dimensões plásticas do primeiro módulo do abre-alas 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Vieira (2018) – Foto de Fernando Grilli. 

 

No conjunto do segundo módulo (Quadro 9), as cores sofrem uma transição para os tons 

pastéis (opacos), atenuados para as cores verde e rosa da escola. Há também detalhes em 

variações de amarelo, azul, marrom, prata e dourado e preto e branco. Na dimensão matérica se 

mantém os elementos de composição como no primeiro módulo. 

A partir da apreensão de sentidos e de possíveis relações semissimbólicas, são 

analisadas juntamente as dimensões topológica e eidética: No alto se encontra apenas um 

semicírculo convexo com outros dois elementos assentados sobre ele, numa disposição frente 

a frente. Já no baixo, há uma forma retangular completamente preenchida com base curvilínea 

e, em suas laterais, os mais diversos tipos de formas. Nesse sentido, alto e baixo estão em 

conformidade, respectivamente, ao vazado e ao preenchido. 
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Quadro 9 - Dimensões plásticas do segundo módulo do abre-alas 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Vieira (2018) – Foto de Carnavalize. 

 

Por meio de uma análise do nível discursivo, alguns textos verbais remontam o tema do 

resgate da tradição, é o caso de “Mangueira 90 anos” (na frente do abre-alas) e “Viva o samba” 

(na parte de trás). Milton Cunha, comentarista do carnaval pela Rede Globo, afirma durante a 

passagem do abre-alas que, “Leandro Vieira é apaixonado por essa ideia do lirismo de 

antigamente” (MANGUEIRA, 2018). O comentarista reafirma a perspectiva da tradição e 

evidencia também o teor poético e romântico da arte do carro. 

Algumas figuras visuais são importantes para a construção dos sentidos atrelados ao 

tema no texto sincrético. No primeiro módulo, os principais elementos relacionados ao resgate 

da tradição estão nos três coretos. Como é descrito na sinopse do desfile “no passado, os coretos 

– estrutura arquitetônica, espécie de ‘cobertura’ situada ao ar livre, em praças, ou jardins – 

abrigavam as bandas musicais que animavam os festejos carnavalescos das ruas da cidade” 

(VIEIRA, 2018). Além de uma menção ao tipo de construção e o que ela significa, dentro 

estavam os componentes da velha guarda da escola (mais antigos) vestidos com faixas de 



98 

 

baluarte (membros mais notórios da escola e importantes na trajetória da agremiação). Todos 

esses elementos fazem parte de uma história de noventa anos da escola e reforçam o tema 

apontado.  

Outros elementos do carro trazem o tema da tradição, porém, atrelados a perspectiva 

do imaginário carnavalesco.  

 

Figura 17 - Cabeças carnavalescas sobre picadeiros no desfile da Mangueira 

Fonte: fotos de Vitor Melo / Carnavalize. 

 

No primeiro módulo são trazidas também quatro cabeças de personagens sobre 

picadeiros (Fig. 17): i) um rosto de uma mulher negra sem cabelos com batom nos lábios e 

cílios postiços nos olhos, além da típica máscara brilhante (com pedras); ii) um rosto enrugado 

e maquiado de palhaço com sua peruca tradicional, sua expressão está abatida; iii) um rosto 

com maquiagem circense, uma coroa acima da cabeça e um riso escrachado com a boca aberta 

mostrando os dentes; e iv) um rosto com barba, semelhante a um rei e trajado com sua coroa, 

porém, com maquiagem circense e mostrando a língua. 

No segundo módulo, estão pares de máscaras de Colombina nas laterais, na parte de 

cima, sentados sobre uma lua, estão um Pierrô e uma Colombina. O Pierrô porta um alaúde e 

parece tocar para ela. Nas partes frontal e traseira, pares de malandros, cada um deles com um 

cavaquinho nas mãos. Na sinopse do desfile um trecho traz alguns dos elementos incorporados 

ao abre-alas: 

 

[...] lúdica visão carnavalesca de personagens icônicos da folia construídos através de 

uma poética permissiva que agiganta as expressões de foliões anônimos logo na 

“chegada da verde e rosa.” É a consagrada e bem difundida estética carnavalesca: 

rostos maquiados, o coreto da Praça, o pierrô enamorado pela colombina, a máscara 

que esconde a identidade do folião. (VIEIRA, 2018, p. 292). 
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A escola menciona na sinopse as figuras dos rostos maquiados, máscaras, o Pierrô e a 

Colombina, partes materializadas na alegoria. Entretanto, por meio das imagens analisadas, se 

destacam também as figuras do rei debochado, do palhaço descontente, de um bufão 

escrachado e a do malandro. O tema da tradição não apenas recria a perspectiva do imaginário 

carnavalesco, mas se baseia na ideia elementar da inversão de papéis, pela possibilidade de um 

rei se tornar um palhaço e de um bobo virar aristocrata. Alguns personagens da Commedia 

dell’Arte remontam – como mencionado na sinopse – os sentidos do lúdico, do anonimato e do 

tempo de licença. O malandro relembra os aspectos nacionais, a cartografia morro vs. cidade e 

a sua circulação (quebra de fronteiras) na temporalidade do carnaval. 

A “chegada da verde e rosa” ao carnaval é inaugurada com elementos que já fizeram 

parte da sua história, como se os personagens ganhassem vida novamente sendo convocados 

para o desfile. Em um percurso narrativo, o actante Mangueira doa competências ao sujeito em 

busca do objeto valor carnaval (sambista ou componente da escola), colocando o seu prestígio 

e recursos à disposição, ou seja, para que o sujeito desfile portando ou acompanhado de tais 

elementos. Isso é representado por meio dos coretos cercados por personagens do imaginário 

lúdico antepassado e da ala a sua frente. Os valores desse objeto (carnaval) estão estampados 

no carro, onde são destacados os 90 anos de história e de “samba no pé” da Mangueira.  

Como foi citado anteriormente, com apenas alguns dos elementos da ala “Antigos 

carnavais” era possível idealizar uma oposição ordinário vs. extraordinário. Para o ordinário, 

pode-se compreender o significado como “à ordem normal; que não apresenta condição 

particular; comum, habitual, useiro” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2077) e, para 

extraordinário, o “que foge do usual ou ao previsto; que não é ordinário; fora do comum; que 

se caracteriza por ser raro, excepcional, notável” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1292). 

As figuras que concretizam o tema da tradição estabelecem algumas fronteiras e, ao 

mesmo tempo, rompe com elas. Com os elementos apresentados no abre-alas, a disposição 

dualizada com base nos termos fica ainda mais evidente: todos os personagens apresentados 

fazem parte de uma esfera lúdica carnavalesca, ou seja, o Pierrô, a Colombina, o palhaço e o 

bobo são representantes de um modo de viver livre e da quebra de fronteiras. Pode-se pensar 

nesses elementos partindo do extraordinário para o ordinário, enquanto a velha guarda nos 

coretos e o malandro, saem do ordinário para flanar pela esfera do extraordinário. Dessa forma, 

o discurso da Mangueira mistura duas faces de sua tradição para demonstrar sua força ao 

público. Com essas fronteiras diluídas de maneira temporária durante o carnaval, todos se 

encontram e transitam livremente. Esses percursos estão delineados no quadrado semiótico: 
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Figura 18 - Quadrado semiótico - contrariedade entre ordinário e extraordinário 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

Com base nos termos e possíveis percursos no quadrado semiótico, a relação do 

conteúdo com a expressão pode colaborar para enxergar as delimitações. Por exemplo, no 

primeiro módulo, a relação das categorias topológicas englobado vs. englobante (que apresenta 

a disposição do coreto e das cabeças dos personagens) pode ser homologada com a oposição de 

base do nível fundamental ordinário vs. extraordinário. O mesmo acontece no segundo 

módulo, com as categorias topológica e eidética baixo/preenchido vs. alto/vazado e também, a 

partir do conjunto de “Antigos carnavais”, com as cores opacas vs. cores brilhantes. Todas as 

homologações estão no quadro a seguir:  

 

Quadro 10 - Homologação entre as categorias do plano da expressão com os termos do 

nível fundamental em “Antigos carnavais 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Após a análise do percurso gerativo de sentido, todos os aspectos analisados nos níveis 

do plano do conteúdo apresentam relações pertinentes com os conceitos de carnavalização e 

grotesco. A primeira delas, mais profunda no discurso, é a oposição ordinário vs. 

extraordinário: esse é um dos pontos principais da abordagem de Bakhtin (2010, 2018), em que 

nos festejos de tipo carnavalesco os homens buscavam uma fuga, um local de refúgio e 

liberdade, isto é, a esfera extraordinária. Isso não quer dizer que os aspectos do cotidiano 

tensionados (ordinário) não iriam parar neste outro mundo, muito pelo contrário, todos estavam 

lá, porém, depostos ou coroados em novas posições. O percurso narrativo remonta o encontro 

de diferentes, dos pares e das inversões. Novamente o actante Mangueira forja sujeitos 

“brincantes” que simplesmente vão para festa. 

Os elementos que emanam maior sentido carnavalizado estão no nível discursivo. Os 

personagens que rompem com as barreiras e transitam entre as esferas, os locais de encontro, 

como é o coreto, centro da praça e palco para os verdadeiros destaques da festa. As máscaras e 

maquiagens, que fazem os indivíduos sumirem em meio aos foliões, tornando-se apenas mais 

um, ou melhor, “um todo” corpo entrecruzado. 

 

5.4 Fantasias de “Viva o Zé Pereira” e “Toque de clarins! Os músicos das ruas” 

 

Nesta seção, analisamos os aspectos relacionados ao plano do conteúdo e ao plano da 

expressão de “Viva o Zé Pereira” e “Toque de clarins! Os músicos das ruas”, alas de diferentes 

setores do desfile. Algumas aproximações e distâncias entre essas alas são importantes no 

diálogo com os conceitos trabalhados nesta pesquisa. Como as fantasias de ambas as alas 

tiveram a divulgação comercial antecipada (fantasias que os públicos podem adquirir visando 

a desfilar pela escola), as imagens dos Quadros 11 e 12 servem para melhor depreender os 

formantes plásticos. 

A ala “Viva o Zé Pereira” (Quadro 11), do segundo setor, apresenta uma dimensão 

cromática nas cores verde e rosa pastéis, isto é, uma composição harmônica entre tonalidades 

que trazem um aspecto de pureza/suavidade. Há também detalhes nas cores branco e amarelo. 

Na dimensão eidética, são traços gráficos curvilíneos e retilíneos, diferentes formas circulares 

e pontiagudas e linhas curvas e retas. Na matérica, plumas, fitas, tecidos lisos, alguns mais 

pesados, outros leves, papéis variados e armações de plástico e metal. Na dimensão topológica, 

há um preenchimento do local destinado para a ala, porém, os componentes se apresentam de 

maneira um pouco mais espaçada. 
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Quadro 11 - Dimensões plásticas da ala “Viva o Zé Pereira” 

Fonte: elaborado pelo autor – Foto de Estação Primeira de Mangueira (Divulgação). 

 

Em “Toque de clarins! Os músicos das ruas” (Quadro 12), ala do quarto setor, as cores 

são brilhantes e luminosas nos tons rosa, roxo, vermelho e prata. Na composição, o branco faz 

contraste com todas elas, o que atenua o caráter mesclado. A dimensão eidética tem traços 

gráficos curvilíneos e retilíneos, formas circulares e pontiagudas, variações do formato 

triangular e losangular. A dimensão matérica é formada por tecidos leves rugosos e, em partes 

mínimas, tecidos lisos. Há, ainda, variados papéis, pequenas peças de acrílico e armações de 

plástico e metal. Na topológica, como em “Viva o Zé Pereira, há o preenchimento do espaço 

com os espaçamentos. 
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Quadro 12 - Dimensões plásticas da ala “Toque de clarins! Os músicos das ruas” 

Fonte: elaborado pelo autor – Foto de Estação Primeira de Mangueira (Divulgação). 

 

No plano do conteúdo, especificamente no nível discursivo, depreendem-se do texto 

sincrético algumas figuras dos textos verbais enunciados nas fantasias. As duas alas têm em 

comum a utilização da figura de linguagem da onomatopeia nas expressões “BUM” e “POW”, 

figuras do ruído intenso e da descontinuidade (que incide sobre a continuidade do silêncio) a 

que subjaz o tema da convocação. Como afirma a sinopse, essa “visão geral da ala recria um 

grupo de foliões que carregam tambores onde se lê a onomatopeia que sugere o som da batida 

que faz vibrar o tambor que arrasta a multidão” (VIEIRA, 2018, p. 309). A manifestação pode 

ser considerada como um tipo de convite aos públicos para participarem da festa. O barulho da 

batida no tambor serve como forma de animar e convocar. Além das onomatopeias, a 

representação visual que lembra “quadrinhos”, por seus “balões” de efeito que grita/barulhento, 

tem efeito de impacto, de uma força que rompe com a rigidez da proibição dos sons que ecoam 

da festa. A convocação, dessa maneira, está ligada a musicalidade do carnaval, ou seja, dos 

seus batuques pelas ruas. Outras figuras visuais que também compõem esse tema são os bumbos 

nas costas (FIG. 19), tambores e instrumentos de sopro nas mãos. Todas as figuras, em 

conjunto, colaboram para a algazarra prometida pela escola no seu desfile. 
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Figura 19 – Bumbos reunidos na ala “Toque de clarins! Os músicos das ruas” 

 
Fonte: Fernando Grilli / Riotur.  

 

Outro tema que pode ser abordado é o da tradição. Com relação à ala que vem à frente, 

seu nome faz menção a um dos movimentos mais tradicionais do universo carnavalesco 

brasileiro. A figura do Zé Pereira, no seu cortejo habitual, é um movimento que até hoje ocupa 

as ruas de diversas cidades no Brasil durante a festividade – levando em consideração 

transformações e adaptações ao longo do tempo. Com relação à segunda fantasia apresentada 

nesta seção, na sinopse (VIEIRA, 2018, p. 327) é descrito que ela faz referência aos blocos 

semiorganizados e às bandas que animavam os foliões, podendo ser apreendidas figuras de 

caráter tradicional. Há a representação de um Arlequim estilizado, que se apresenta com 

exageros na fantasia, mas que não perde a figuratividade tradicional do papel que exerce como 

personagem da Commedia dell’Arte, parte do imaginário carnavalesco. 

No caso da ala “Viva o Zé Pereira”, algumas figuras se relacionam ao tema da 

insubordinação. As fantasias trazem referências de vestimentas/uniformes de gala (ou de altos 

cargos) de membros da aristocracia ou da alta burguesia (à moda francesa), por causa do modelo 

de chapéu Bicorne, dos tipos de tons candy colors (cores que lembram a pigmentação do giz 

de lousa) e do casaco com textura florida. A representação do tipo de traje também tem alguns 

exageros, como bolas afixadas em toda a fantasia, além dos detalhes de uma calça tipo plissada 

– abrindo margens a um entendimento satírico. Do mesmo modo que o traje se mostra autêntico 

e elevado (em vista de uma alta classe), na parte superior, em seu chapéu e casaco com plumas, 

nas pernas ele é rebaixado ao tom de ironia, como um palhaço, repleto de bolinhas e de dobras 

na calça.    
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No nível narrativo, é possível depreender que o objeto valor desejado a priori pelo 

sujeito (componente da escola) é a manifestação musical, por isso, as onomatopeias estampadas 

nos bumbos e tambores. Essa musicalidade caracteriza o carnaval, ou melhor, sem as batidas 

não há carnaval, assim é preciso tocar. A partir do momento que é tocado, o convite aos públicos 

está feito. O destinador Mangueira convoca os públicos para seguirem os sons da escola, 

propondo um contrato fiduciário. Contudo, há outro contrato proposto pela oficialidade, que 

censura os tambores e proíbe as manifestações.  

O contrato aceito pelos públicos é o da escola e, a partir de então, vários movimentos 

lhe seguem. Esse percurso narrativo levanta novamente a questão da fuga para a esfera 

extraordinária, porém, sob a sonoridade dos batuques. Essa passagem que tem caracterizado o 

desfile, entre as esferas ordinária e extraordinária, também garante uma oposição no quadrado 

semiótico, como já tratamos na Figura 18. No caso das alas apresentadas, há relações tanto ao 

imaginário carnavalesco como a elementos da cultura nacional. O Zé Pereira faz parte do início 

de um desfile que une tradição e subversão, ao mesmo tempo em que elege trajes típicos, 

também os satiriza, caminhando do ordinário para o não-ordinário. Logo, surge o “Arlequim 

estilizado”, que instaura o teor “escrachado” de um momento único extraordinário. Como 

fizemos na relação semissimbólica obtida no Quadro 10, as cores pastéis (puras) de “Viva o Zé 

Pereira” estão para a esfera ordinária, enquanto as luminosas (mescladas) de “Toque de clarins! 

Os músicos das ruas” para extraordinária.  

Por fim, com relação aos sentidos depreendidos da expressão e do conteúdo das duas 

alas, a linguagem carnavalizada pode ser reconhecida novamente na oposição ordinário vs. 

extraordinário e, também, nas fantasias que manifestam sátiras e rebaixamentos, como no 

personagem dividido, meio aristocrata, meio palhaço (fantasia do Quadro 11). Outro ponto 

importante é a insubordinação apreendida no nível discursivo, que leva ao problema central que 

une as duas alas: a busca pela manifestação dos sons e a quebra da rigidez por meio deles. As 

batidas de uma escola são a base rítmica e ordenada de um desfile, entretanto, nesse caso, elas 

são a fuga das convenções (em relação de dialogismo com o contexto do desfile), é o som que 

reafirma a liberdade dos homens de suas amarras. Portanto, mesmo que nenhuma das duas alas 

apresentadas seja a da bateria da escola, elas são as únicas que trouxeram referências diretas da 

musicalidade, parte tão importante para o momento de ruptura que abre e mantém 

temporariamente um desfile. 
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5.5 Fantasias de “Vai como pode” e “Arengueiros: o sangue valente da nobreza verde e 

rosa” 

 

Como nas duas alas analisadas antes, “Vai como pode” e “Arengueiros: o sangue valente 

da nobreza verde e rosa” apresentam semelhanças. Elas são do mesmo setor e desfilam em um 

mesmo bloco, uma após a outra. As fantasias das alas também foram divulgadas 

antecipadamente, porém, apenas a segunda teve fins comerciais.  

Em “Vai como pode” (Quadro 13) são predominantes tonalidades de azul e de branco. 

Além disso, há detalhes na cor prata, dourado, marrom e bege. A dimensão eidética é composta 

por linhas irregulares, variações curvilíneas e retilíneas, partes listradas e formatos disformes, 

pontiagudos e arredondados. 

A composição matérica apresenta fitas, tiras e retalhos de diversos tecidos leves, papéis 

variados, plástico, fibras, madeira, metal e plumas. Na dimensão topológica, assim como nas 

alas da seção anterior, algum espaçamento entre os componentes preenchem o local. 

 

Quadro 13 - Dimensões plásticas da ala “Vai como pode” 

Fonte: elaborado pelo autor – Foto de Estação Primeira de Mangueira (Divulgação). 

 

A dimensão cromática da ala “Arengueiros: o sangue valente da nobreza verde e rosa” 

(Quadro 14) apresenta predominantes tonalidades de verde e rosa e detalhes em roxo, azul, 

marrom, vermelho, dourado, prata, bege e branco. A dimensão eidética possui linhas 
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irregulares, curvilíneas e retilíneas, formatos disformes, pontiagudos e arredondados e uma 

superfície convexa. As outras dimensões matérica e topológica obtém as mesmas unidades da 

ala “Vai como pode”. 

 

Quadro 14 - Dimensões plásticas da ala “Arengueiros” 

Fonte: Elaborado pelo autor – Foto de Estação Primeira de Mangueira (Divulgação). 

 

Passando ao nível discursivo, novamente é reconhecido o tema do resgate da tradição. 

As representações das bandeiras de Portela e Mangueira – estampadas em panos rasgados – 

em cada uma das alas, trazem duas das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. 

Ademais, o nome Arengueiros lembra o começo da verde e rosa, o que exalta a história da 

escola e o início da trajetória relacionado aos blocos sujos, que partiam para o carnaval de 

qualquer jeito. Isso também faz parte do nome dado para ala “Vai como pode”. Segundo a 

descrição da sinopse (VIEIRA, 2018, p. 314), esse foi o primeiro nome dado à agremiação 

Portela. O nome representa vestir o corpo com aquilo que tiver disponível, pois o principal 

objetivo é de ir para a festa.     
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Figura 20 - Transição de “Vai como pode” para “Arengueiros” 

 
Fonte: Mangueira (2018). 

 

Todos esses pontos constituem um tema de maior destaque para as alas, o da falta de 

recursos para o carnaval, o que leva ao espírito de improvisação da escola para fazer a sua 

festa. Durante a passagem das duas alas na transmissão, Milton Cunha fala: “Estandartes em 

cabo de vassoura! Olha a piaçava!” (MANGUEIRA, 2018), evidenciando as figuras dos 

instrumentos (pouco utilizados, mas funcionais) que os componentes levavam nas mãos (FIG. 

20). Outras figuras concretizam esse tema, como os utensílios domésticos canecas de alumínio, 

panelas e funis pendurados, a espinha de peixe, os tecidos velhos, rasgados e emendados dos 

mais variados tipos, caracterizando uma forma maltrapilha de fantasia (VIEIRA, 2018, p. 315). 

Todos esses elementos “baixos” estão combinados com o alto de cada fantasia: em “Vai 

como pode”, uma peruca “ao modo de corte francesa de Luís XVI” e, em “Arengueiros”, um 

“chapéu de nobre emplumado” (VIEIRA, 2018, 315-317). Os farrapos, vassouras, utensílios e 

lixo não apenas contrastam, mas rebaixam e satirizam traços elevados da fantasia.  

O percurso narrativo remonta a um querer brincar o carnaval como objeto-valor do 

sujeito “folião”. Ele “vai como pode”, utilizando de panelas velhas, restos de comida e trapos 

para se cobrir e ir para a festa. Nada lhe impede de apenas ir ao encontro, portanto, é um sujeito 

competente da narrativa. Nas análises das duas alas, não há sentidos suficientes depreendidos 

para construção de uma oposição semântica de base no quadrado semiótico do nível 

fundamental. Mesmo assim, o tema da falta de recursos é importante dentre as fantasias, em 

que são apresentadas recorrências na construção de sentido do conjunto do desfile. No caso das 

relações com os conceitos da pesquisa, como foi feito na análise do samba-enredo, agora no 

plano visual, os objetos baratos, improvisados ou até mesmo do lixo estão materializados na 

fantasia e emanam o que Bakhtin (2010, p. 20) caracterizou como aspecto 

renovador/regenerador do princípio alegre da linguagem carnavalizada.  
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Como nas fantasias das alas da seção anterior, novamente os traços nobres das fantasias 

são rebaixados em função da inferioridade de outros objetos. Por consequência, o desfile vai 

passando por uma transição, tomando um sentido cada vez mais “baixo”. Isso marca o momento 

da passagem da escola, em uma linguagem que rompe com as fronteiras programadas da festa, 

possibilitando o encontro e a redução do tom sério oficial, cada vez mais inferior, mais grotesco. 

 

5.6 Alegoria “Somos a voz do povo”  

 

Na seção da alegoria “Somos a voz do povo”, nem todas as partes são analisadas por 

causa da quantidade de elementos e da importância de cada um deles para os diálogos do 

trabalho. Iniciando a apreensão das dimensões visuais, podem ser deslocadas duas partes que 

colaboram para enxergar oposições: o corpo central à frente do carro e o restante da alegoria 

(maior parte) ao seu redor. Isso reflete o grande número de cores, formatos e demais 

composições plásticas que estabelecem um plano da expressão “confuso” e “disperso”. Dessa 

maneira, a disposição entre as duas partes desmembradas facilita o entendimento das categorias 

e formates visuais, conforme o Quadro 15.  

Na dimensão cromática, a ala apresenta várias cores em diferentes tons (policromático), 

são elas azul, verde, laranja, amarelo, vermelho, rosa, roxo, etc. Algumas são pastéis (opacas), 

outras brilhantes. Todo esse aspecto mesclado e extravagante da maior parte da alegoria faz 

contraste com a tonalidade opaca e uniforme do elemento central (monocromático). As cores 

utilizadas nesta peça são rosa (cor de pele) com detalhes cinza, marrom e dourado. 

Na maior parte da alegoria (ao redor) a dimensão eidética também é variada: aparecem 

linhas retilíneas e curvilíneas, traços gráficos irregulares, formatos retangulares, circulares, 

quadrados, disformes e outros. Observando cada objeto do redor da alegoria separadamente, 

percebem-se neles certa finura e um menor volume. Uma categoria que pode ser depreendida 

da parte de cima do carro – e do aspecto geral ao seu redor -, é a verticalidade. Já o elemento 

central à frente obtém formantes em linhas curvilíneas e alguns poucos detalhes pontiagudos e 

circulares. Ele é volumoso, grande e aberto. A categoria que se depreende da peça é a da 

horizontalidade. Ao observar o carro sem desmembrar as partes, é possível reconhecer um 

formato piramidal a partir da totalidade. 

A composição matérica ao redor de toda alegoria mantém a variedade de elementos, são 

fitas, retalhos e tiras de papéis e tecidos, ferragem, plástico, espuma e isopor. No caso do 

elemento à frente, algumas fitas passam por ele, mas em sua composição é predominante a 

utilização do isopor e de uma estrutura de ferragem. 
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Por último, na dimensão topológica há uma disposição de categorias alto vs. baixo. No 

alto há apenas um elemento (uno); no baixo, são diversos (múltiplo). Isso se repete na relação 

das categorias na frente vs. atrás. Por todo o carro, os elementos estão reunidos, aglomerados 

por todas as partes. 

 

Quadro 15 - Dimensões plásticas da alegoria “Somos a voz do povo” 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Vieira (2018) – Foto de Wigder Frota. 
 

Antes de entrar em especificidades do nível discursivo, vale mencionar – respeitando 

cronologicamente a transmissão – partes específicas do texto sincrético que colaboram na 

organização dos temas e figuras.  
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Durante os primeiros momentos de exibição da alegoria, Fátima Bernardes fala sobre o 

teor crítico apresentado: “é um carro de protesto, o carnaval sempre foi muito irreverente, 

sempre fez críticas sociais, e esse carro vem com todo mundo aí, todo mundo que brinca na 

rua”. A narradora do carnaval da Globo cita os vários foliões sobre a alegoria e remonta o 

princípio carnavalesco do encontro entre eles. As fantasias dos personagens são as mais 

variadas e dispersas, Batman, Coringa, Pirata, Diabo, etc. Além disso, são diversas esculturas, 

Zé Pereira, Bate-bola, Arlequim, Pierrô e outros. 

Em seguida, o comentarista Milton Cunha completa dizendo que o carro “resgata a 

loucura de Joãosinho Trinta, o Cristo coberto” (MANGUEIRA, 2018). A intertextualidade 

apreendida na fala (áudio) do comentarista também é percebida por meio da exibição (visual) 

da tela: o plástico preto – que simula um saco de lixo – sobre um forma de cruz e, 

principalmente, o texto verbal impresso “olhai por nós!.. o prefeito não sabe o que faz” (FIG. 

21). A frase tem parte idêntica ao marcante “mesmo proibido...” da Beija-Flor de 1989. 

 

 Figura 21 - Intertextualidade com o Cristo coberto da Beija-Flor de Nilópolis de 1989 

Fonte: Mangueira (2018) e foto de Ricardo Leoni / Agência O Globo. 

 

Em 1989, a Beija-Flor de Nilópolis lançou o enredo “Ratos e urubus, larguem a minha 

fantasia” para o carnaval. Joãosinho Trinta, carnavalesco da escola, rompeu com a estética 

vibrante do desfile, algo até então inimaginável para os padrões do Carnaval das Escolas de 

Samba. Do luxo ao lixo, João inverteu as lógicas do seu trabalho, criticou seus perseguidores – 

que lhe atribuíam a elitização do carnaval das escolas – o Estado brasileiro e seus governantes. 

O desfile daquele ano passa por tensionamentos de uma temporalidade específica da história do 

País, após a promulgação da Constituição brasileira de 1988 (marco democrático para uma 

sociedade que até aquele momento vivia num regime ditatorial), a Igreja movia uma ação na 

justiça para que uma das peças do desfile não fosse para avenida. Considerada ofensiva pela 

instituição, a imagem do Cristo Mendigo, que abriria o desfile foi proibida. O carnavalesco 
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optou por colocá-la coberta por plástico preto com uma faixa escrito “mesmo proibido, olhai 

por nós”.  

A intertextualidade, que relembra o contraste entre o lixo e o luxo de Joãosinho Trinta, 

poderia trazer o tema da falta de recursos por meio da figura do saco de lixo preto, ou da 

sacralização do carnaval, por meio do formato de crucifixo e do texto verbal “olhai por nós”. 

Contudo, ela parece remeter a uma crítica mais abrangente. A referência direta a esse desfile e, 

especificamente, a imagem censurada, carrega o sentido da degradação, da proibição e do 

protesto. Com a figura do texto verbal “o prefeito não sabe o que faz”, tudo isso pode levar ao 

tema do governo imprudente, que retomaremos a seguir. 

Além das menções já feitas, outros temas podem ser apreendidos em outras partes. Na 

sinopse do desfile, é definida a aglomeração que “toma” o carro: “Foliões anônimos unidos à 

estética LGBT” (VIEIRA, 2018, p. 300). Isso se confirma nos padrões eidético, matérico e, 

principalmente, o cromático que são utilizados na alegoria, remetendo aos grupos e bandeira 

LGBT. Isso é reforçado pela figura de Laura de Vison, como descreve Milton Cunha: “a grande 

Drag Queen contestatória”. A personagem representada exibe os seus seios, segurando-os 

enquanto mostra a língua (FIG. 22). 

 

Figura 22 - Referências ao movimento LGBTQIA+ no desfile da Mangueira 

Fonte: Mangueira (2018). 

 

Todas essas figuras pertencem ao tema da resistência/insubordinação dos 

movimentos sociais. Nele, o “tom sério” da oficialidade, isto é, os valores conservadores e 

intolerantes atrelados ao prefeito são provocados, criticados e satirizados pela escola. Outros 

grupos se juntam em protesto, formando os foliões que querem passar, desejo que está expresso 

na frase estampada por um jovem folião (descontente) no alto da alegoria: “deixa o povo 

brincar”. 

Na sinopse, o ambiente da festa é caracterizado como algo “descontraído, [que está] 

refletindo bom humor, jocosidade e picardia”. A escultura (do Quadro 15) à frente do carro (que 



113 

 

impede a passagem dos foliões) é um “‘Momo sem fantasia’ que nu é o rei de uma folia 

desprovida de pompa” (VIEIRA, 2018, p. 300). Essa “grande imagem” representa os valores 

de um governo imprudente, caráter absorvido nas proporções de um corpo gordo que se 

encontra esparramado, transparecendo indiferença e desprezando a “o povo” que vem atrás. 

Esse rei momo está nu, porta uma coroa dourada e fuma um charuto. 

O percurso narrativo evidencia mais uma vez o objeto-valor carnaval. Porém, os valores 

desse carnaval agora são mais plurais. Como foi abordado nos temas e figuras, os foliões estão 

envolvidos por elementos relacionados a estética LGBTQIA+, o que leva a compreender a 

diversidade do desfile. O actante Mangueira busca manipular os públicos a crer e querer esse 

carnaval plural, utilizando de valores em comum para se encontrar na festa. É um convite a 

retirar o corpo enorme que impede o povo. Retirando o “rei momo” do caminho, é possível ser 

feliz livremente, sem esconder a face e sua identidade. 

Tomando como base os elementos observados nos níveis discursivo e narrativo, a 

oposição de base depreendida no fundamental é liberdade vs. opressão (FIG. 15). Nesse texto, 

a liberdade não está ligada apenas a passagem, mas ao direito de se manifestar, de valores e 

ideias. Isso fica evidente nos grupos sociais que estão representados na alegoria. A opressão é 

tudo aquilo que preenche semanticamente o conteúdo do corpo obeso a frente. São os censores 

que descriminam e oprimem; é o prefeito que corta as verbas das escolas visando acabar com o 

carnaval da cidade. 

A partir da oposição semântica de base depreendida do texto, podem-se obter relações 

semissimbólicas com categorias do plano da expressão. Por exemplo, a categoria eidética da 

verticalidade está para liberdade, enquanto a categoria da horizontalidade para opressão. Na 

dimensão cromática, o policromatismo está relacionado com a liberdade e o monocromatismo 

com a opressão. Por último, na dimensão topológica, as categorias alto e atrás estão para 

liberdade e, baixo e na frente para opressão (Quadro 16). 
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Quadro 16 - Homologação entre as categorias da expressão com os termos do nível 

fundamental em “Somos a voz do povo” 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Completando a análise do percurso gerativo de sentido, alguns elementos são 

recorrentes no diálogo construído com os conceitos de carnavalização e grotesco ao longo do 

trabalho. Primeiro, o carnaval como lugar do encontro, de inversão de papéis e da possibilidade 

de brincar livremente. Todos esses pontos foram abordados e lembram as categorias que 

Bakhtin (2010, 2018) utilizou para caracterizar a linguagem carnavalizada. A segunda 

observação é sobre o caráter provocativo e satírico das representações, como são o(a)s 

personagens travestido(a)s (ironizando os valores do prefeito). O terceiro ponto é a oposição 

liberdade vs. opressão, que foi apreendida, também, na comissão de frente. Ela se relaciona 

com a fuga do mundo ordinário regido pela oficialidade. 

Com relação a imagem do “Rei Momo” à frente da alegoria, é possível trazer uma 

referência importante com relação aos conceitos. As ilustrações de Gustave Doré sobre os 

personagens Gargantua e Pantâgruel, da obra especialmente carnavalizada e grotesca de 

Rabelais (2009), podem ser tidas como idealizações de personagens grotescos. Alguns traços 

dessas ilustrações são semelhantes a representação principal do carro “Somos a voz do povo”, 

conforme o Quadro 17. 

As proximidades entre as imagens estão no exagero da forma, nas saliências e no caráter 

volumoso que representa um corpo obeso (relações i e ii). Elas também estão nos pés que 

flutuam como de um bebê esparramado (ii e iv) e na despreocupação de sempre estar sendo 

servido (iii). Das ilustrações, assim como da escultura, também emana a sensação de 

indiferença, relaxamento e desprezo. Essa figuratividade do corpo grotesco se manifesta em 

termos plásticos por meio das linhas curvilíneas (que destacam as saliências), no volume e 
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grande proporção (que constitui um corpo gordo) e também, na disposição aberta e nos tons da 

exibição de um corpo nu. 

 

Quadro 17: Aproximações dos traços idealizados por Gustave Doré para os personagens 

Gargântua e Pantagruel com os da escultura de “Momo” do desfile da Mangueira 

Fonte: elaborado pelo autor - Ilustrações de Rabelais (2009) e Foto de Alexandre Durão / G1. 

 

O resgate dessa intertextualidade para a construção de sentido parece distante, em um 

primeiro momento. Contudo, o corpo grotesco, um dos principais elementos na composição da 

linguagem carnavalizada, é idealizado a partir de gigantes partes do corpo (BAKHTIN, 2010, 

p. 276-277), da carne (nudez) e da liberdade (de pensar ou respeitar convenções). Isso 

possibilita fazer relações com a idealização de corpo grotesco ilustrado, principalmente, por 

estarem na obra de Rabelais (2009). 

Como mencionamos na seção anterior, o desfile parece, gradativamente, alcançar certo 

teor grotesco. Os traços carnavalizados amadurecem progressivamente ao longo do percurso, 

levando a afundar, cada vez mais, em um ambiente provocativo e mundano. 

 

5.7 Ala “Vem como pode no meio da multidão”  

 

A ala “Vem como pode no meio da multidão”, vencedora do estandarte de ouro, além 

de obter uma grande variedade de fantasias, apresenta um elemento cenográfico inserido em 



116 

 

meio aos componentes. Por isso, com relação à plasticidade da ala, são analisados 

separadamente componentes e elemento cenográfico. 

A dimensão plástica do elemento cenográfico, intitulado “O corso da ralé” (Quadro 18), 

é composta pelas cores vermelho, amarelo, azul, roxo, verde, rosa, dourado, prata, bege, branco 

e preto. Na dimensão eidética, há linhas retilíneas e curvilíneas, formatos retangulares, 

circulares, quadrados e disformes, superfícies convexas e traços gráficos irregulares. 

Depreende-se, também, objetos diagonais e verticais. 

A dimensão matérica é composta por metal, madeira, vidro, plástico, borracha, isopor, 

espuma, retalhos e tiras de variados papéis e tecidos, plumas e penas. Na dimensão topológica, 

há uma relação de transversalidade entre os objetos de destaque das laterais com o que está 

erguido na parte de cima do elemento cenográfico.  

 

Quadro 18 - Dimensões plásticas do elemento cenográfico “O corso da ralé” 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Vieira (2018) –  

Fotos de Wilton Júnior e Elder Moraes / Estadão Conteúdo. 

 

A dimensão cromática da ala (Quadro 19) apresenta cores mescladas em predominantes 

tons de bege e dourado com detalhes em verde, rosa, laranja, roxo, vermelho, preto e branco. 

Na dimensão eidética, são linhas retilíneas e curvilíneas, formatos pontiagudos, circulares e 

disformes e também, superfícies convexas. Na dimensão matérica, há plásticos, isopores, 

espumas, plumas e retalhos, fitas e tiras de variados papéis e tecidos. Por fim, na topológica, os 
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componentes estão aglomerados e desordenados, diferente de como vieram as alas anteriores, 

não há espaçamento entre os componentes, portanto, sem “buracos” e brechas.  

 

Quadro 19 - Dimensões plásticas da ala “Vem como pode no meio da Multidão” 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Vieira (2018) –  

Fotos de Valéria del Cueto - Alexandre Cassiano / Agência O Globo. 

 

Podemos acrescentar as disposições topológicas alto vs. baixo, centro vs. periférico e 

uno vs. múltiplo, depreendidas do conjunto da obra (ala e elemento cenográfico), categorias que 

se tornam importantes nas relações semissimbólicas à frente. 

Passando ao plano do conteúdo, é importante descrever alguns aspectos do texto 

sincrético antes de avançar aos temas e figuras do nível discursivo. Quando a ala é introduzida 

na transmissão, Milton Cunha menciona as delimitações dos componentes no espaço: “Todos 

na corda! A corda circundando o bloco de sujo. Corda depois substituída pelas grades” (FIG. 

23), ainda fazendo menção as grades que apareceram na comissão de frente e que no decorrer 

da coreografia foram tombadas pelos brincantes representando a volta do carnaval da liberdade.   
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Figura 23 - Diversos personagens carnavalescos misturados 

 

Fonte: Mangueira (2018). 

 

Uma curiosidade da sinopse é que o esboço ilustrativo não mostra a peça que foi 

colocada no alto do elemento cenográfico (Quadro 18), o que sugere uma tentativa de 

surpreender o júri e os comentaristas do carnaval da Globo. Por conseguinte, a peça é a de maior 

destaque, não por uma visualidade “deslumbrante”, mas pela audácia de estar erguendo sob os 

olhos dos públicos, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro “com a corda no pescoço” (FIG. 24). 

Fátima Bernardes, constatava que essa representação do político era “uma referência a uma 

tradição da Quaresma no Sábado de Aleluia em que as pessoas malham o Judas”. A 

apresentadora ainda complementa: “as pessoas escolhem normalmente uma imagem de alguém 

que naquele ano, identificado por aquela comunidade, deveria ser o Judas do dia”. A escolha 

do carnavalesco foi pela imagem do político com maior cargo na hierarquia do município do 

Rio de Janeiro. Essa aparição rebaixa o prefeito, invertendo papéis na avenida, onde a 

superioridade é transferida aos foliões. No boneco que representava o mandatário, havia uma 

placa pendurada no pescoço com a expressão: “Pega no Ganzá”. Nas palavras de Milton Cunha, 

a expressão retratava “a música que ele [Crivella] cantou na Liga das Escolas de Samba para 

pedir votos” (MANGUEIRA, 2018). 

As comparações estabelecidas com referências a Judas e a frase pendurada no pescoço 

do boneco representam a personificação do caráter traidor. Sob esse papel temático, relacionado 

aos valores “desleais” e o revestimento de um ator do discurso, é revelado, finalmente, o rosto 

do “vilão” (ou do antissujeito que será abordado no nível narrativo). 
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Figura 24 - Prefeito Marcelo Crivella colocado na posição de Judas 

 
Fonte: Cris Gomes / Sputinik. 

 

Na ala, assim como na alegoria anterior, aparecem referências ao movimento 

LGBTQIA+: no elemento cenográfico, há uma escultura de Isabelita dos Patins, famosa Drag 

Queen argentina. Sua disposição no carro é transversal ao “prefeito enforcado”, desdenhando 

do seu poder “jogando-lhe os patins na cara”. É importante destacar que todos os valores 

atrelados ao movimento LGBTQIA+ estão em oposição ao prefeito e a tudo que ele representa, 

numa relação de dialogismo por contrariedade ao discurso religioso de intolerância, preconceito 

e violência. 

Podem ser depreendidos três temas dos aspectos apresentados e de algumas outras 

representações contidas na ala. Primeiro, com figuras que permeiam toda a ala, é o tema da 

resistência/insubordinação dos movimentos sociais. Nele, estão Isabelita dos Patins, alguns 

personagens que zombam do discurso “moralista” (personagens travestidos) e, principalmente, 

o texto verbal “prefeito, pecado é não brincar o carnaval” junto a figura de Crivella na posição 

de Judas, de traidor. 

O tema da tradição, retoma as figuras (que já haviam sido apresentadas) dos blocos 

históricos cariocas como o Cordão da Bola Preta, Cacique de Ramos e Bafo da Onça, 

personagens como o Pierrô, Colombina, palhaços e bate-bolas e ainda, bonecões de caveira, 

marujo, pirata etc. Outras figuras retomam o tema ao trazer de volta um pouco dos “antigos 

carnavais” como o bloco de sujo (blocos que não necessitavam de pompa para desfilar), o 
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cordão, o Zé Pereira e o corso (tipo de agremiação que promovia desfiles em carros, 

normalmente luxuosos). 

Este último, porém, foi intitulado no desfile como o “corso da ralé”, ou seja, uma ironia 

ao desfile de luxo que caracterizava o típico movimento. Isso introduz outro tema importante 

na construção do desfile, o da falta de recursos para o carnaval. Ele é da “ralé” pois é 

constituído de pedaços desgastados de diferentes carros, uma “lata velha”. A apropriação da 

expressão bloco de sujo é o revestimento (literal) da ala, diversos personagens apresentam 

fantasias em maltrapilho, que utilizam de qualquer objeto, pano ou papel para fazer sua fantasia 

e ir para festa. 

A Mangueira mostra que Crivella, supostamente, possui os valores de um traidor, por 

não cumprir a promessa de manutenção do carnaval das escolas e ter cortado as verbas dos 

desfiles. Dessa maneira, toda tentativa de manipulação de Crivella não faz crer, pois não passa 

confiabilidade. A escola se aproveita disso para manipular os públicos a recusarem esse contrato 

e a aceitarem outro, o de viver a experiência carnavalesca junto à multidão, sem recursos, mas 

em tom de ironia. 

Aceito o contrato da escola, para viver o carnaval nos valores que tem sido apresentado 

pelo destinador Mangueira, é necessário colocar o “antissujeito” a nível vexatório. O traidor, 

Marcelo Crivella, que havia tentado boicotar as escolas, sugestivamente é um empecilho para 

a liberdade dos foliões, por isso é tirado do caminho, enforcado e destronado em plena avenida. 

O sujeito (público) pode aceitar o carnaval nos valores da brincadeira livre e satírica, que chama 

o prefeito de pecador e é sancionado com uma festa popular de “audaciosos”. Isso porque a 

frase “pecado é não brincar o carnaval” que já parecia irônica quando mencionada apenas no 

samba-enredo, ganha o acréscimo de um cenário “sujo” dos personagens e representações a sua 

volta. O que parecia a sacralização do carnaval, tornou-se sátira com a reiteração de um 

carnaval “jocoso”. É como se a escola afirmasse que, se a possibilidade de ser divino e espiritual 

é ser como Crivella, desejo ser o oposto, mundano ou terreno, próprio daquilo que é direito 

humano e orgânico.  

Portanto, podem-se delinear as posições e termos do texto no quadrado semiótico do 

nível fundamental. Como foi sendo construído ao longo do desfile, aos poucos, a escola foi se 

inserindo nesse cenário grotesco. Essa posição foi tomada com relação a uma suposta falsa 

moralidade divina e espiritual da oficialidade (do prefeito) que buscava tentar conter os 

movimentos do carnaval. Portanto, os termos mundano/terreno são obtidos de maneira eufórica 

pela postura de escárnio que assume a escola para desafiar a oficialidade, enquanto o 

divinal/espiritual é obtido de maneira disfórica nos valores empregados ao prefeito. 
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Em uma definição dicionarizada dos termos (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1065, 1234, 

1979, 2706), mundano é aquilo “relativo a ou próprio do mundo; cuja satisfação concerne aos 

bens e prazeres deste mundo” e divinal, “ao divino; relativo ou proveniente de Deus; superior 

ao padrão mais encontradiço; sublime”. No que diz respeito aos termos terreno e espiritual, o 

primeiro diz respeito ao que é “relativo à ou próprio da terra; terrestre; esfera de ação”, enquanto 

o segundo, “concerne ao espírito; desprovido de corporeidade; imaterial; relativo a religião”. 

Os termos estão posicionados no quadrado semiótico (FIG. 25) em percursos inversos aos que 

foram idealizados em um primeiro momento do desfile: o prefeito que, inicialmente, deveria 

ser profano (aos olhos da escola), retorna ao “divinal” (sagrado), porém, de maneira disfórica, 

enquanto a Mangueira retoma uma posição “mundana”, só que, agora, eufórica.   

 

Figura 25 - Quadrado semiótico –  

contrariedade entre mundano/terreno e divinal/espiritual 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

Após depreender os termos contrários, posicionando-os no quadrado semiótico, é 

possível obter relações semissimbólicas com as categorias do plano da expressão (Quadro 20). 

Com relação ao elemento cenográfico solo (sem os componentes), é possível reconhecer que a 

diagonalidade (da patinadora que ergue os patins) está para os termos eufóricos 

mundano/terreno nos valores de um carnaval provocativo, enquanto a verticalidade (do prefeito 

enforcado) está para o divinal/espiritual disfórico. 
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Sobre o conjunto da ala, no baixo estão todos os (múltiplos) personagens posicionados 

nas margens representando o carnaval mundano/terreno da Mangueira. Eles satirizam o prefeito 

(uno) enforcado no centro e no alto da ala, obtendo os valores dos termos divinal/espiritual. 

 

Quadro 20 - Homologação entre as categorias do plano da expressão com os termos do 

nível fundamental em “Vem como pode no meio da multidão” 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Mangueira assume um caráter mundano para a festa, enforca o prefeito e dá o gosto 

a multidão que lhe cerca. A “blasfêmia” que configura a mensagem da peça central é a forma 

de inverter papéis e destronar o prefeito em praça pública e rebaixá-lo. Os foliões são a 

“nobreza” do carnaval da escola, sem luxo, mas com a coragem de ser feliz de novo, custe o 

que custar. Eles estão alegres, no chão, na carne e assumem o que é terreno, da matéria.   

Todas as homologações do quadro também estão ligadas a oposições como céu e terra, 

espiritualidade e corporeidade, contrariedades que se desdobram até o problema central da 

pesquisa. A partir desse ponto, é possível pensar o grotesco na vontade irracional, nos prazeres 

e desejo baixo impulsivo de fazer justiça (do ponto de vista do sujeito brincante em redenção) 

com as próprias mãos. Eles estão em oposição ao espiritual/sublime, que elevam o homem aos 

céus, ao que há de mais alto (superior). No caso da ala, o que estava alto demais era apenas o 

prefeito, mas ele logo caiu, pois a representação entregue pela Mangueira é de rebaixamento, 

de representação de um traidor. 

As contrariedades mundano/divinal e terreno/espiritual repercutem nas dualidades que 

constituem a esfera ordinário paralela a extraordinária. O mundo regido pela oficialidade 

(ordinário) tem as regras e princípios morais baseados no sagrado/divino/espiritual, enquanto o 

carnavalizado é cômico, baixo e corporificado. 
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Todas as aproximações com os conceitos de carnavalização e grotesco propostos por 

Bakhtin (2010, 2018) serão retomadas na seção seguinte, lembrando as recorrências e 

especificidades de cada parte analisada que se relacionam ao tipo de linguagem. 

 

5.8 Brechas para a linguagem carnavalizada 

 

Algumas relações do conteúdo da transmissão de “Com dinheiro ou sem dinheiro, eu 

brinco” com os conceitos de carnavalização e grotesco foram feitas separadamente em cada 

análise ao longo desta dissertação. Entretanto, nesta seção, resgatamos recorrências e o 

desenvolvimento do sentido, ao longo do texto do desfile da Mangueira, para uma leitura de 

um discurso permeado pela linguagem carnavalizada. 

Podemos destacar diversas dimensões plásticas que não foram homologadas com o 

conteúdo e que fazem parte de uma observação ampla do desfile, quando analisamos o conjunto. 

No início do percurso semiótico, os temas e as figuras apreendidos no nível discursivo 

obtiveram uma construção de sentido enriquecida com base nas relações com os formantes 

visuais. Por exemplo, as cores delinearam parte do tema do resgate da tradição: os tons pastéis 

(opacos) lembraram os “antigos carnavais”, assim como os tons brilhantes o imaginário lúdico 

da festa. Logo, no revestimento actorial do nível discursivo do plano do conteúdo, foram 

identificados personagens que remontam o percurso histórico do carnaval até chegar no Brasil 

(com as figuras do entrudo, Pierrô, Arlequim, Colombina) e na sua continuidade em território 

nacional, com movimentos típicos (blocos sujos, cordões, Zé Pereira) e personagens 

caricaturais (malandros, cabrochas, etc). 

Isso contribui para os primeiros diálogos com o conceito de carnavalização, 

especificamente, para aquilo que Bakhtin (2018) afirmou sobre os gêneros sérios cômicos da 

literatura: colaboram para a cosmovisão carnavalesca. Na história, perdem-se os 

distanciamentos dos personagens das lendas e mitos e eles dialogam em uma atualidade da 

narrativa. No enredo, o ator sambista/folião busca a conjunção com o verdadeiro carnaval, 

aquele da alegria e da liberdade. Ele está inserido em um universo composto por personagens 

que fizeram parte do imaginário, do sonho de um “carnaval popular” com malandros, palhaços, 

comediantes e, até mesmo, bobos e bufões. Todos se entrelaçam na narrativa do ordinário, 

levando o sujeito (folião) ao delírio de provar o extraordinário. Esse percurso dualizado se 

materializa no cromatismo das fantasias e alegorias.  

As relações entre as unidades plásticas e temas e figuras do nível discursivo também 

vão sendo construídas conforme recorrências do desfile, o que possibilita o diálogo com os 
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conceitos de carnavalização e grotesco. Em outras partes, os componentes matéricos, incluindo 

tecidos, papéis, estruturas de plástico, metal, entre outros, caracterizaram algumas fantasias 

maltrapilhas e a base de sucata, assim como de elementos cenográficos que representam um 

carnaval que reduz o “gigantismo” do que tem sido usual nos desfiles. Em parte, isso foi 

elaborado com foliões forrados de maneira “simples” (não menos trabalhada) e de objetos 

baratos para construir/confeccionar.  

Na análise do nível discursivo de diversas partes, se manifestou o tema da falta de 

recursos para o carnaval. Este evento foi utilizado como “deboche” na maioria das vezes, para 

mostrar ao mandatário que a escola brinca “com dinheiro ou sem dinheiro”. Isso foi visto como 

uma sátira que rebaixa o prefeito e os recursos da prefeitura a nível de “desprezo”. O tema, 

então, pode ser considerado o estopim para a crítica da Mangueira, com a coragem e alegria do 

sujeito irracional (BAKHTIN, 2010, 2018) e no teor tragicômico (SODRÉ, 1972, 2002; 

SODRÉ; PAIVA, 2002) que caracterizam o grotesco. Mesmo assim, diversas outras variáveis 

vão permear o discurso da escola para desvalorizar o discurso de oposição do destinador 

Crivella. 

Outros temas também se relacionam explicitamente aos formantes plásticos. O tema da 

insubordinação e resistência dos movimentos sociais ou carnavalescos: as cores que 

simbolizavam as mesmas da bandeira LGBTQIA+ e as das fantasias brilhantes típicas da 

comissão de frente que desafiavam as grades. Os formantes eidéticos largos e curvilíneos dos 

bonecões (posteriormente tomados como uma figurativização caricatural) que reverberam o riso 

satírico da escola frente a coação por parte da oficialidade. No revestimento semântico 

discursivo, foram reconhecidas as figuras Drag Queens Laura de Vison e Isabellita dos Patins 

e, de uma estética caricatural carnavalesca, caveiras, diabos, morcegos etc. 

O tema da sacralização do carnaval manifesta sentido por meio da dimensão eidética no 

formato de crucifixo, que simboliza a figura de Cristo, mas que ainda obtém o reforço do texto 

verbal “pecado é não brincar o carnaval”. O tema da convocação, também em formantes 

eidéticos, proporciona a leitura de traços pontiagudos em ruído intenso e descontínuo. Das 

projeções, o tom de “brincadeira” que invoca sacrilégios e se manifesta no riso é parte da 

configuração gestual e simbólica da carnavalização, que utiliza de tais recursos para reduzir o 

tom sério e habilitar o espírito carnavalesco (BAKHTIN, 2018). Nesse caso, a ironia é contra o 

preconceito e a repulsa da oficialidade vinculada à religião, que julga e dita uma moral no 

cotidiano. A escola confronta tais valores, levando-os ao chão, rebaixando o que estava “alto 

demais” por meio de uma linguagem de conteúdo grotesco (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 39). 
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Apareceram, também, circunscritos nos traços eidéticos curvilíneos e de grande volume, 

grandes cabeças e corpos gigantes, gordos e risíveis. Foram apresentados o rei momo nu e os 

foliões revestidos por uma nobreza ancestral, grandes e pequenas partes que representam o 

contraste entre a fartura e a falta. Contudo, os foliões estiveram entrecruzados, principalmente 

na última ala. Essa disposição leva a multidão que se une com o propósito de festejar, de se 

entregar aos prazeres da carne, do carnaval. As exageradas dimensões, assim como o corpo 

social rejeitado (contudo alegre na temporalidade carnavalizada) possibilita a idealização do 

corpo grotesco (BAKHTIN, 2010). 

Tudo isso só foi possível pela apreensão de sentido a partir do sincretismo do texto, que 

analisado com os recursos da teoria semiótica tanto do plano da expressão quanto do plano do 

conteúdo, possibilitaram uma leitura robusta e enriquecida, contando ainda com 

intertextualidades e dialogismos. Era necessário desenredar o texto para encontrar as brechas, 

os sentidos atrelados à carnavalização e ao grotesco. Eles vão sendo apreendidos do nível mais 

concreto ao mais abstrato do discurso. 

No nível narrativo, mais abstrato, o sujeito (folião) desejava ir ao encontro, isto é, 

buscava entrar em conjunção com o carnaval. Na manipulação exercida pela Mangueira, a 

escola doa a competência do reconhecimento da ancestralidade para que, então, esse sujeito se 

encorajasse e se alegrasse (fosse competente) para enfrentar os que oprimem e proíbem sua 

chegada (antissujeito). Nesse contrato proposto pela escola, o sujeito é tentado a ser feliz. A 

performance do sujeito é eliminar seus percalços, como foi com as grades e com o corpo gigante 

nu, obstáculos para chegar à festa. Por fim, ele deve retirar o poder do mandatário. Na narrativa 

criada é demonstrado que, para reduzir os valores do antissujeito, era necessário manipular o 

público a (fazer) querer satirizar, para logo, rebaixar, destronar e enforcar. 

O percurso narrativo do texto possibilita desenvolver relações com as categorias da 

cosmovisão carnavalesca que esboçam o arcabouço da linguagem carnavalizada (BAKHTIN, 

2018). Elas chamam atenção nos diferentes sentidos do discurso. As junções podem ser 

consideradas a base da esfera carnavalizada, retomando o “contato familiar” do encontro livre 

de hierarquias entre os homens. A “profanação” encara o tom oficial e religioso e, além disso, 

há na categoria da “excentricidade”, a possibilidade do aparecimento do lado oculto da natureza 

humana, que leva ao escárnio e aos rebaixamentos. Isso pode se relacionar com as coroações 

bufas e destronamentos de reis em praça pública (como foi feito com o prefeito).  

A última categoria, a das “mésalliances carnavalescas”, invoca o nível mais profundo 

do discurso. No nível fundamental, apareceram mais de uma vez as contrariedades liberdade 

vs. opressão e ordinário vs. extraordinário e, apenas uma vez sagrado vs. profano, mundano 
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vs. divinal e terreno vs. espiritual. As oposições foram sendo apreendidas como possíveis fugas 

carnavalizadas (extraordinário) à vida ordinário dos homens. Porém, outros fatores dão 

significado aos termos opostos para a linguagem. Sobre os gêneros sério-cômicos que 

embasaram a carnavalização, Bakhtin (2018) afirma que os autores começaram a utilizar 

oposições do tipo sublime vs. vulgar. A partir da idealização da cosmovisão, essas oposições se 

tornaram fundamentais à linguagem, em que nas mésalliances, os contrastes, elementos 

distantes, poderiam finalmente ser combinados. 

Desses contrastes, são obtidas as quedas e elevações: descem os nobres, sobem os 

plebeus. Os indivíduos presos as amarras do cotidiano, das leis e princípios da oficialidade 

buscam o extraordinário/liberdade. O profano e mundano responde as qualidades baixas do 

corpo, do terreno que é fértil e está ligado ao ceio do universo. O governante erguido aos céus 

não compartilha do calor dos corpos entrecruzados. 

No caso do rebaixamento da imagem do prefeito, o grotesco é descoberto também pela 

“fealdade” e “aspereza” (SODRÉ, 1972, p. 72) de uma imagem excessivamente idealizada (pelo 

destinatário pressuposto do discurso religioso) no mundo ordinário. Nesse caso, a Mangueira 

utiliza dessa forma de expressão para “desmascarar” o prefeito (e bispo) Marcelo Crivella. Isso 

demonstra o caráter sarcástico do riso que toma todo o “inferno” criado pela escola, com diabos, 

morcegos, palhaços, malandros, momos, etc. Essas características destacam também o 

tragicômico espírito dos indivíduos que habitam esse inferno. Eles reagem a uma realidade 

violenta de maneira alegre. Mesmo desgastado (por esse riso da época moderna), há um 

princípio cômico no texto que evoca as qualidades de uma linguagem carnavalizada da 

liberdade, da alegria e dos prazeres terrenos, fatores que sustentam o discurso do desfile da 

Mangueira de 2018. 

Em um vídeo divulgado pelo carnavalesco da Mangueira, uma chamada para o desfile 

revela traços de uma crítica que veio à tona e que, emana uma linguagem carnavalizada. Isso 

porque, assim como no desfile, a chamada desenha um percurso das primeiras ideias 

relacionadas ao corte de verbas até a idealização de um lugar que não pode ser afetado, livre de 

qualquer poder abusivo e onde o folião pode brincar. Portanto, a concepção inicial parece ter 

sido materializada na avenida 

 

A ideia é fazer um carnaval diferente, é virar as costas para modelos mais tradicionais 

e, a partir da divergência entre o bispo e a cultura popular, criar uma proposta um 

pouco mais transgressora, que faça disso tudo, arte [...] A ideia é despir-se do luxo, do 

brilho, sem pena. É fazer do remendo, do tecido barato, do encardido, da panela, do 

funil, da colher, da espinha que sobra do peixe os luxuosos artigos que vão nos enfeitar 

nosso carnaval. Uma peruca de pano velho, uma vassoura erguida de bandeira, um 
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porta-retrato com a dignidade da memória do que somos. São as escolas que perdem 

a grana, mas não perdem a chinfra. A nobreza ancestral que permanece imaculada 

embaixo da simplicidade daquilo que lhe serve como capa, uma corte de plebeus! É o 

dizer não, não careta, aqui você não determina nada, aqui você não é a lei, aqui você 

não veta. A matéria que constitui a arte não está no domínio da sua sombra, não há 

governo para o que vive livre no imaginário, para o que habita o que você não alcança. 

O que crio é o que ri, é o que zomba, é o que te deixa pequeno diante de todos nós. O 

que vira é um grito, seguido do riso, da dor e da libertadora delícia que é fazer esse 

carnaval. (VIEIRA, 2017b). 

 

 

Primeiro, a proposta para o carnaval é “despir-se”, desnudar-se, para que então pudesse 

criar uma “capa” a partir dos restos. Essa etapa eleva o espírito alegre e inconsequente da 

multidão que toma a avenida. Os objetos citados foram algumas das figuras do nível discursivo 

que colaboraram para esse fator regenerador/renovador do discurso grotesco (BAKHTIN, 

2010). Renovados, os foliões atravessam as barreiras daqueles que não vão ditar a lei na 

temporalidade carnavalesca (carnavalizada), pois o que sobrou para a oficialidade é o riso, este 

que “dessacraliza e relativiza o discurso de poder” (FIORIN, 2008a, p. 89) e ainda, “gera valores 

culturais” (TIHANOV, 2012, p. 170-171). O “grito”, “a dor” e a “delícia” são os sentidos que 

aproximam o homem da sua organicidade, da terra, e que faz dela seu princípio regenerador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, analisamos, por meio da teoria semiótica discursiva, a transmissão da 

Rede Globo do desfile da Estação Primeira de Mangueira de 2018, intitulado “Com dinheiro ou 

sem dinheiro, eu brinco”. Com base nos sentidos apreendidos, o objetivo era construir diálogos 

entre o conteúdo do desfile da Mangueira e o arcabouço da linguagem da carnavalização 

(BAKHTIN, 2010, 2018), que obtém ainda o grotesco como parte importante para a construção 

dos sentidos. Antes disso, para chegar à etapa que apresenta os atravessamentos e resoluções 

da pesquisa, foi necessário um trajeto que guiasse o leitor sobre a empiria da pesquisa e o 

referencial teórico. 

No capítulo “Partidas, paradas e chegada ao desfile da Mangueira de 2018”, construímos 

um percurso histórico que trouxe brevemente as primeiras movimentações históricas da 

festividade no mundo, chegando nas manifestações carnavalescas no Brasil e o seu 

desenvolvimento ao longo do século XX. Nesse período, são criadas e se consagram as escolas 

de samba do Rio de Janeiro e, posteriormente, o espetáculo que se tornou atrativo nacional e 

internacional. Para contextualizar as origens do evento, sua consagração e ascensão no 

território, foi fundamental passar pela opressão histórica aos movimentos de matrizes negras 

após a abolição da escravatura, os movimentos carnavalescos que começam a circular na cidade 

do Rio de Janeiro, a oficialização de algumas dessas manifestações e até mesmo, a problemática 

do “jogo do bicho” que envolve as escolas de samba. No mesmo capítulo, discutimos as lógicas 

da mídia que envolvem o começo da transmissão televisiva e o engajamento mercantil e, 

especificamente, as lógicas midiatizadas que tomam a cartografia da capital carioca, que é 

cartão postal brasileiro. Todo esse trajeto foi feito para se chegar no contexto de corte de verbas 

em 2017, nos bastidores efervescentes que trazem trocas de insultos entre prefeitura e escolas 

de samba e ainda, a criação de um desfile crítico por parte da Mangueira em 2018.  

Depois disso, no capítulo “Carnavalização e grotesco: a transposição da cultura popular 

cômica para uma linguagem”, foram trabalhadas especificamente duas obras de Bakhtin (2010, 

2018) para tratar sobre o arcabouço teórico que contempla a linguagem carnavalizada. Elas são 

apresentadas em ordem cronológica de publicação e apresentam traços de uma cosmovisão 

carnavalesca extraída da literatura. Na segunda obra, contextualizamos a comicidade das 

festividades carnavalescas da Idade Média e do Renascimento, que caracterizam a obra literária 

analisada por Bakhtin (2010), e ainda foram obtidas as razões que tornam o grotesco parte 

essencial da carnavalização. O capítulo trouxe também trabalhos do âmbito nacional e, 

especificamente, comunicacional que acrescentam na discussão do grotesco (SODRÉ, 1972, 
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2002; SODRÉ; PAIVA, 2002), mas que também apresentam fragilidades nas relações que se 

propõe ao tratar do conceito inserido na mídia do país. Por fim, resgatamos alguns trabalhos 

relevantes sobre o problema da festividade do carnaval na cultura brasileira e no tempo que se 

configura extraordinário para grande parte da população. Para compreender as aberturas que o 

trabalho deveria passar para relacionar o desfile da Mangueira com os conceitos de 

carnavalização e grotesco, foram apresentadas razões que legitimam o diálogo entre as 

apreensões de sentido do texto com uma linguagem. 

No quarto capítulo, da metodologia, apresentamos todas as bases da semiótica 

discursiva. Foram trazidos os níveis que configuram o percurso gerativo de sentido como forma 

de analisar o conteúdo dos textos. Por se tratar de um texto que possui sentidos consideráveis a 

partir da visualidade, também foi apresentada a parte da teoria que trabalha especificamente o 

plano da expressão. A semiótica foi apresentada com uma teoria que detém recursos com o 

rigor científico necessário para chegar aos pontos mais profundos do discurso, evitando assim, 

equívocos ou análises superficiais dos textos que compõem o corpus. Além disso, é uma teoria 

que possibilitou desenredar o discurso, para que, então, fossem relacionados os sentidos do 

conteúdo com o arcabouço da linguagem da carnavalização. No final do capítulo, foram 

apresentadas algumas especificidades para uma análise da transmissão “ao vivo” através da 

semiótica, todos os textos que compõem o corpus de pesquisa e as partes analisadas da 

transmissão da Rede Globo. 

Despois disso, apresentamos as análises, em que foram depreendidos sentidos do 

conteúdo do samba-enredo explorando temas e figuras e as projeções da enunciação 

(pessoa/tempo/espaço) no enunciado do nível discursivo. Também obtivemos os percursos 

narrativos e a oposição semântica do nível fundamental. Com exceção da sintaxe discursiva, 

toda estrutura do conteúdo foi mantida para as análises seguintes, porém, com os acréscimos 

das análises plásticas e relações semissimbólicas. Assim, analisamos os sentidos do conteúdo e 

da expressão da comissão de frente, explorando a narrativa criada por meio da coreografia, das 

transformações dos elementos cenográficos e dos adereções e paramentações. Também 

analisamos o conteúdo e a expressão das várias fantasias da ala “Antigos Carnavais”, das 

fantasias pontuais das alas “Viva o Zé Pereira”, “Toque de clarins! Os músicos das ruas”, “Vai 

como pode”, “Arengueiros: o sangue valente da nobreza verde e rosa”, as paramentações, 

esculturas e fantasias das alegorias “Antigos carnavais” e “Somos a voz do povo” e, por último, 

o elemento cenográfico “O corso da ralé” e as fantasias do conjunto da ala “Vem como pode 

no meio da multidão”.  
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Em uma última seção, apresentamos as recorrências apreendidas por todo o texto do 

desfile da Mangueira de 2018, para uma construção de sentido mais aberta com os conceitos de 

carnavalização e grotesco. A escolha por partes que se distribuem ao longo dos cinco setores 

do desfile contribuiu para uma leitura progressiva do texto em que se desenvolviam os sentidos. 

Se no início eram apresentados sinais de uma estética significante apenas caricatural ou 

burlesca, no decorrer da leitura o discurso se tornava cada vez mais carnavalizado ou grotesco. 

Esses sinais concretizam a construção de uma narrativa dualizada, que foi se aproximando, aos 

poucos, de termos como “profano”, “mundano” e “terreno”. É como na construção do inferno 

por Dostoiévski citado por Bakhtin (2018), em que, aos poucos, o narrador desce as escadas 

para vivenciar o baixo.  

Todo o percurso do trabalho, que se inicia contextualizando o carnaval no mundo e no 

Brasil, depois, apresentando os estudos de Bakhtin (2010, 2018) e, por fim, os possíveis 

diálogos com a teoria semiótica discursiva, foi fundamental para construção de uma base que 

pudesse sustentar a análise de um desfile de carnaval relacionado com a linguagem da 

carnavalização. Isso porque essa empiria pode impor dificuldades quando não são ressaltados 

os aspectos que configuram os diálogos do sentido (do texto e do discurso) com a linguagem 

do tipo carnavalizada. 

Os sentidos que emanam do desfile, considerando tanto os fragmentos quanto o conjunto 

possuem uma relação com os conceitos de carnavalização e grotesco. Isso é manifestado por 

meio das sátiras, inversões e rebaixamentos que estão materializados nas cenas de “coroação” 

e “destronamentos” descritas nas análises deste trabalho. Em relação às estruturas oficiais 

dispostas ao riso ou, especificamente, sobre as representações rebaixadas, observou-se que o 

riso sarcástico configura parte do discurso da escola, que, por vezes, não se dá de maneira 

espontânea, perdendo parte da comicidade característica. Porém, os aspectos que confluíram 

para as relações com os conceitos, como o espírito alegre e liberto dos indivíduos do plano 

extraordinário, são brechas que possibilitaram a realização de relações pertinentes sobre o 

desfile, que tem a Estação Primeira de Mangueira como destinador e criador do sentido. 

A partir dessa perspectiva, para as considerações deste trabalho, torna-se importante 

remontar a oposição tradição vs. espetáculo que marca o enredo “Com dinheiro ou sem 

dinheiro, eu brinco”. Todos os discursos da escola, tanto os que emanam dos textos do desfile 

quanto aqueles enunciados durante o seu processo de idealização (nos bastidores) transmitem a 

ideia de um resgate do carnaval tradicional e de uma crítica ao modelo atual do Desfile das 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Os valores atribuídos ao carnaval da tradição (eufórico) 

estão atrelados à simplicidade, ao encontro e à alegria. Já o carnaval do espetáculo (disfórico) 
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é marcado pelo luxo que distancia as classes populares da festa, pelo desgaste da tradição e pela 

anulação do espírito criativo dos que constroem e brincam a festa. 

A Mangueira evidencia que o carnaval da atualidade não é tão bom quanto o do passado, 

utilizando de uma visão nostálgica e de um lirismo de “antigamente” para a construção de uma 

visão eufórica do carnaval popular tradicional. Como foi apresentado ao longo do trabalho, 

essas referências são tomadas na letra do samba-enredo, nas fantasias e alegorias do desfile. 

Dessa maneira, por meio do quadrado semiótico é possível pensar que esse carnaval do passado 

é o ponto de partida (S1), festa que se desgastou ao longo do tempo perdendo os valores do 

encontro e da brincadeira, seja por consequência da mercantilização ou dos boicotes da 

oficialidade (não S1). Por consequência, o carnaval passa a ocupar a posição do espetáculo, do 

luxo e de estar sempre vulnerável frente à necessidade de recursos públicos e privados (S2). A 

Mangueira, então, afirma que é possível voltar a brincar o carnaval sob os princípios da tradição, 

comprometendo-se a compor um desfile “sem dinheiro” (não S2). O ponto de chegada é a 

materialização do contrato proposto aos públicos, de viver a festa sob os valores daquele 

carnaval do passado (S1). 

 

Figura 26 - Quadrado semiótico – contrariedade entre tradição e espetáculo 

 
Fonte: adaptado de Floch (2001, p. 20). 

 

É fundamental reforçar a perspectiva de Bakhtin (2010, 2018) de que o evento carnaval 

enquanto fonte de carnavalização se desgastou ao longo do tempo, muito antes da consolidação 

dos festejos carnavalescos no território brasileiro. Isso porque, como vem sendo descrito, a 
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identificação dos traços carnavalizados no desfile da Mangueira foi obtida a partir dos 

discursos, com base em uma teoria da significação: a semiótica. A partir disso, observamos, 

ainda, que a busca do destinador Mangueira – em uma estratégia de manipulação – envolve a 

criação de um simulacro de mundo às avessas, lugar onde o prefeito poderia ser destronado, o 

povo, coroado e as leis e as normas, suspensas (o carnaval da carnavalização). Esse mundo é 

construído discursivamente pela escola, que apresentou figuras do lixo e da sucata em fantasias 

maltrapilhas e alegorias aos pedaços. Há, dessa maneira, uma estratégia de criar um efeito de 

sentido de que os materiais utilizados são baratos e que não exigiram demasiado recurso, o que 

não é verdade. 

Esse fator é perceptível nos acabamentos das paramentações e dos adereços e também 

ao pressupor que cada parte mínima do desfile é submetida à análise de jurados em um 

campeonato de carnaval que pode render uma grande premiação. Isso nos leva a investigar, 

mesmo que brevemente, o “problema da verdade”, ou melhor, da “veridicção” no interior do 

discurso (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 530). As modalidades veridictórias do ser e do 

parecer combinadas no quadrado semiótico (FIG. 27) colaboram para esclarecer determinados 

pontos com relação ao texto da Mangueira, revelando sentidos de “verdade”, “mentira”, 

“falsidade” e “segredo” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 532).  

 

Figura 27 - Quadrado semiótico – modalidades veridictórias 

 
Fonte: adaptado de Greimas e Courtés (2008, p. 532). 
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Assim, o desfile parece ser “sem dinheiro”, mas, na verdade, é feito “com dinheiro” 

(ser). Dessa forma, a partir do quadrado que configura as relações de veridicção, o texto da 

escola pode ser compreendido como uma “mentira”, pois “parece”, mas “não é”. No entanto, 

deve ser levado em consideração o efeito lúdico das representações criadas no espetáculo 

carnavalesco. A busca por fazer o sujeito crer em um desfile “sem dinheiro” demonstra a 

tentativa de desvalorizar as competências que deveriam ser doadas pela prefeitura, ou seja, em 

supostamente desprezar os subsídios públicos que foram cortados. Todos esses pontos emergem 

dos conflitos em torno desse acontecimento e trazem estratégias discursivas a partir dos textos 

analisados neste trabalho. Assim, a escola tematiza, no discurso, a falta de recursos, ao mesmo 

tempo em que, paradoxalmente, textualiza um carnaval do espetáculo, do luxo.    

Um ponto curioso com relação aos aspectos da veridicção é a qualidade das figuras que 

são utilizadas para criar o efeito de parecer ter sido produzido “sem dinheiro”. Todos os 

aspectos do texto que foram fundamentais para sustentar essas “aparências”, podem ser 

compreendidos como carnavalizados, a partir das análises deste trabalho, o que repercute a 

lógica carnavalizada da inversão. 

É importante apresentar possibilidades de interpretação do discurso, assim como os traços 

da linguagem carnavalizada que permeiam um parecer e um ser do texto. Essa leitura possibilita 

olhar nas entrelinhas e reconhecer um discurso ludibriante, que penetra o olhar do destinatário, 

convencendo-o e sensibilizando-o a crer nos valores da escola de samba. Assim, esta pesquisa 

aponta para os discursos do carnaval que, tendo seus sentidos analisados por meio da teoria 

semiótica, podem estabelecer relações com os conceitos de carnavalização e de grotesco 

(BAKHTIN, 2010, 2018) e, ainda, revelar suas estratégias enunciativas. 
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