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RESUMO 

Uma das transformações da sociedade pós-moderna foi gerada pela internet e sua 

massificação, que ampliaram o espaço para as manifestações espontâneas de indivíduos e de 

grupos. Vimos que essa mobilização popular por meio da rede foi importante, por exemplo, 

para a retomada do Carnaval de rua do Rio de Janeiro, elemento cultural que faz parte da 

identidade brasileira. 

Depois de décadas de esvaziamento, os blocos de rua ganharam novo fôlego e, em 

2012, foram o sucesso do Carnaval. O carioca foi o agente principal desse resgate, tendo 

usado a internet para, voluntariamente, disseminar informações sobre os blocos.  

A partir desse contexto, o objetivo deste estudo é analisar esse movimento popular nas 

redes sociais, por meio de uma abordagem qualitativa com entrevistas em profundidade e 

observações na internet. Buscamos, assim, gerar melhor compreensão sobre o papel e a 

influência da internet no resgate do Carnaval popular.  
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1  INTRODUÇÃO 

A sociedade pós-moderna é caracterizada, entre outros aspectos, pela quebra de 

paradigmas. Uma dessas mudanças é gerada pelo advento da internet e sua massificação, que 

ampliaram o papel do indivíduo no processo de comunicação. O indivíduo não é apenas 

receptor, mas também provedor de conteúdo. Vemos crescer as manifestações espontâneas 

que, tendo a internet como meio de divulgação, se disseminam com rapidez.  Nesse contexto, 

conforme Giddens (2002), a mídia eletrônica tem, hoje, papel central na atividade social.  

Um exemplo da influência da internet na interação social é o Carnaval de rua do Rio 

de Janeiro que, revitalizado sob a influência das redes sociais, é objeto do estudo de caso 

(YIN, 2001) que fazemos no presente trabalho. Festa popular que faz parte da identidade 

nacional brasileira, o Carnaval é um dos principais rituais culturais do país, que mobiliza 
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todos os segmentos sociais. Vale lembrar que sua relevância cultural é tanta que, por 

exemplo, indústrias, bancos e escolas não funcionam durante os dias de festa. “O estudo do 

Carnaval como um rito complexo coloca em jogo questões centrais da nossa cultura”, ratifica 

Rocha (2009). O Rio de Janeiro é um local emblemático dessa celebração, tendo sido 

apontado em pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência (2012) como a cidade que tem o 

melhor Carnaval do Brasil, com 33% de preferência.  

No Carnaval existem desde formas de associação “das mais autênticas e espontâneas” 

(DA MATTA, 1997) até grupos formalmente organizados, tendo como objetivo em comum a 

descontração e o esquecimento da rotina. No Rio de Janeiro, há, por exemplo, (i) as escolas de 

samba, cuja estrutura remete à de uma empresa, com regras e níveis hierárquicos definidos; e 

(ii) os blocos de rua, que se organizam de forma bem mais simples e livre, sendo em geral 

uma concentração de “pessoas comuns” que se juntam para dançar, cantar e brincar o 

Carnaval, fazendo a festa por eles mesmos.   

É importante ressaltar que, ao contrário da festa oficial das escolas de samba, que ao 

longo dos anos mantiveram seu apelo junto à população carioca e aos turistas, o Carnaval de 

rua viveu um esvaziamento nas últimas décadas. A violência urbana e a desatenção do poder 

público são apontadas como alguns dos principais responsáveis por essa decadência.  

Nos últimos anos, contudo, e especialmente em 2012, a cidade viu os blocos de rua 

ganharem novo fôlego, sendo o cidadão carioca, como formador de opinião, protagonista no 

processo de regaste dessa manifestação cultural. De acordo com informações do portal Terra 

(2012), “os blocos do Rio de Janeiro registraram número recorde de foliões no Carnaval deste 

ano. Ao todo, 5,3 milhões de pessoas aproveitaram a folia nos blocos da cidade, alta de 9,7% 

em relação aos números do ano passado”. Inferimos que este é um fenômeno gerado 

fundamentalmente pela comunicação espontânea da opinião pública, potencializado pelo uso 

crescente das redes sociais, tendo o folião levado a internet para dentro do Carnaval.  

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência (2012), as buscas em redes 

sociais representam a segunda atividade mais realizada na internet pelos brasileiros, atrás 

apenas das buscas online. Dois de cada cinco minutos online é gasto em redes sociais, recurso 

usado por 90% dos internautas no país. Particularmente no Carnaval, usuários da rede se 

comunicavam via Facebook e Twitter indicando os melhores blocos e postando fotos de suas 
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fantasias. O bloco Sargento Pimenta, por exemplo, esteve nos Trend Topics do Twitter 

durante um dia inteiro, segundo site do Jornal do Brasil (2012). 

Esta mobilização popular vem sendo percebida pelas empresas, que começam a usar o 

Carnaval de rua carioca como uma oportunidade de contato com o consumidor. Segundo a 

revista Exame, inúmeras ações promocionais foram desenvolvidas por grandes anunciantes, 

feitas sob medida para o evento. Matéria da revista Veja Rio (2012) traz como exemplo a 

procura por um aplicativo desenvolvido especialmente para a obtenção de informações sobre 

os blocos que, em apenas dois dias, entrou para a lista dos dez mais baixados na App Store da 

Apple no Brasil. 

A partir desse contexto, o objetivo deste estudo é analisar a mobilização popular nas 

redes sociais, que contribuiu para que os blocos carnavalescos do Rio de Janeiro se 

revigorassem. Nesse sentido, julgamos que este estudo pode trazer reflexões sobre o papel e 

influência da tecnologia nas manifestações populares, tema pertinente à pesquisa em opinião 

pública. Por meio de uma abordagem qualitativa, buscamos gerar melhor compreensão sobre 

o uso das mídias sociais no resgate do Carnaval, elemento cultural que faz parte da identidade 

brasileira.  

Além dessa (1) introdução, nosso estudo está dividido em quatro partes. No (2) 

referencial teórico, faremos uma contextualização da nossa questão de pesquisa, apresentando 

um breve histórico sobre o Carnaval de rua do Rio de Janeiro e trazendo dados sobre a 

representatividade das redes sociais na festa. Explicamos, em seguida, a (3) metodologia 

utilizada na pesquisa. A seção seguinte é dedicada à (4) análise dos resultados. Finalmente, na 

última seção, faremos as (5) considerações finais desse trabalho.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. 

 Todo brasileiro vê o Carnaval, de alguma forma, como um momento importante do 

ano. É a festa da fantasia, do canto e da dança, em que o povo vai à rua para se divertir. E 

mesmo quem não gosta de participar conta os dias para o Carnaval chegar – já que 

instituições como escolas e indústrias deixam de funcionar, ele pode representar também bons 

dias de descanso. No Samba da Minha Terra, o compositor Dorival Caymmi diz que estes 
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últimos não são bons sujeitos – “são ruins da cabeça ou doentes do pé” –  o que indica o 

estranhamento em relação ao brasileiro que não gosta de Carnaval.  

 De acordo com Ferreira (2004), não se sabe a origem exata da festa, que ele define 

como a “maior celebração de felicidade do planeta”. O autor explica que, em momentos 

especiais do ano, as antigas civilizações já faziam festas com muitas máscaras e músicas e, no 

início da Era Cristã, surgiram divertimentos populares que incluíam fantasias e desfiles. Eram 

festas de “excessos” (de bebida e comida, por exemplo), em que “tudo era permitido”.  

 Aproximando-nos dos dias de hoje, Costa (2001) explica que as características do 

Carnaval atual surgiram no final do século XIX. Em 1846, saiu às ruas do Rio de Janeiro o 

que pode ser considerado, de certo modo, o primeiro bloco Carnavalesco da cidade – o Zé 

Pereira. Um comerciante português reuniu seus conterrâneos para fazer uma espécie de 

romaria ao som de instrumentos musicais como zabumbas e trombones. “O sucesso foi 

tamanho que, no ano seguinte, pequenos grupos munidos de tambores e latas saíram à rua em 

imitação...”, explica Costa (2001).  

 No final do século XX, contudo, particularmente nos anos 80 e 90, o Rio de Janeiro 

viveu uma época de declínio econômico e de graves problemas de violência urbana.  A cidade 

vinha perdendo seu brilho e o Carnaval, embora mantivesse sua representatividade e apelo na 

cultura local, parecia estar se restringindo aos desfiles das escolas de samba – que podemos 

definir mais como um espetáculo do que, propriamente, manifestação espontânea do povo. 

Assim, fora do Sambódromo, onde as escolas de samba desfilam, a celebração do Carnaval 

vinha se tornando tímida, passando ser comum ouvir alguém comentar: “A gente não vê um 

bloco na rua. Nem parece Carnaval”.  

 Nos últimos anos, entretanto, os blocos voltaram com força às ruas do Rio de Janeiro – 

cidade que, conforme pesquisa realizada com internautas pelo IBOPE Inteligência (2012), é o 

destino preferido dos foliões e, na opinião deles, o lugar que tem o melhor Carnaval do país. 

O número de turistas na cidade de fato vem crescendo. Em 1999, o Rio de Janeiro recebeu 

250 mil turistas nos dias de festa. Esse número subiu, em 2012, para 850 mil, de acordo com 

dados da Empresa de Turismo do Município. 
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Vê-se agora, por exemplo, pessoas fantasiadas circulando, muitas ruas fechadas para 

que os foliões se divirtam e empresas imprimindo sua logomarca em adereços típicos da festa. 

“Os blocos transformaram-se nos últimos anos em motivo de atração e retenção de turistas 

internos e externos à cidade. Esta constatação foi reforçada por uma crescente exposição 

destes blocos à mídia, principalmente jornal e TV”, defende Boschi (2007).  

  A retomada do Carnaval de rua, conforme Boschi (2007), foi também impulsionada 

pela grande mídia, incluindo a internet, que passaram a destacar os blocos da Zona Sul da 

cidade. “A mídia registrou e testemunhou o amadurecimento deste ‘novo’ Carnaval, que de 

novo (...) não tem nada. De qualquer forma a retomada das ruas e do Carnaval dito popular, 

consolida-se como tendência (...)”, afirma o autor.  A maioria de seus participantes, segundo 

ele, é formada por jovens abaixo dos 30 anos que, muitas vezes, chegam a participar de até 

três blocos por dia.  

 Em 2007, conforme Boschi (2007) estimou-se em 300 o número de blocos que 

desfilaram na cidade. Poucos carnavais depois, em 2010, o jornal O Globo anunciava na 

primeira página: “Rio, a caminho do maior Carnaval de rua”. A matéria dizia que eram 

esperados “2,5 milhões de foliões atrás de 465 blocos”, numa “referência ao exponencial 

crescimento do Carnaval de rua na cidade", argumenta Freitas (2010). O Cordão da Bola 

Preta, fundado em 1918, reuniu mais de dois milhões de pessoas em 2012, tirando do Galo da 

Madrugada, da cidade de Recife, o título de maior bloco do mundo.  

Figura 1 – Cordão da Bola Preta 

http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/bloco-cordao-da-bola-preta 
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Evidencia-se, portanto, que numa evolução constante do Carnaval, os blocos, que 

tinham se esvaziado, tiveram seu apelo popular resgatado e passaram a receber o apoio do 

poder público e de empresas. Isso não significa, contudo, que o folião esteja satisfeito com 

sua organização, havendo críticas principalmente em relação à quantidade e a limpeza dos 

banheiros químicos distribuídos nas ruas e preocupação com a segurança.  

Mesmo com a atuação de organizações públicas e privadas, os blocos mantêm a 

espontaneidade, que é um de seus principais atributos. “Há pelo menos três anos, os 

moradores e visitantes da cidade percebem que o famoso Carnaval de rua voltou a ser sucesso 

na capital e veio somar-se a outras duas opções que também são a cara da cidade: os desfiles 

das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e os bailes fechados”, publicou o Mundo do 

Marketing (2012). 

Ao arrastar dois milhões de foliões, no último Carnaval, pela Avenida Rio 
Branco, o Cordão da Bola Preta (fundado em 1918) nem de longe lembrava o 
bloco que agonizava nos anos 80, quando cariocas queriam mais era sair da 
cidade e os turistas desembarcavam apenas na Sapucaí. (RIO SAMBA E 
CARNAVAL, 2012) 

 

Em 2012, a prefeitura precisou restringir as autorizações para que novas agremiações 

desfilassem, além de remanejar algumas delas de bairros onde se concentravam. Ainda assim, 

foi registrado um recorde de foliões no Carnaval deste ano. “Ao todo, 5,3 milhões de pessoas 

aproveitaram a folia de Momo nos blocos da cidade, alta de 9,7% em relação aos números do 

ano passado, quando 4,8 milhões de pessoas estiveram presentes”, informou o portal Terra 

(2012). Há indícios, portanto, de que essa curva ainda pode continuar a crescer, sendo os 

números da festa nas ruas maiores a cada ano. 

 

2.1 O Carnaval nas redes sociais 

 O acesso às redes sociais está entre as principais atividades realizadas pelos brasileiros 

na internet. Dados de pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência, em fevereiro de 2012, com 

2002 entrevistas em todo o país, indicam a representatividade desse contato que se estabelece 

virtualmente, conforme Quadro 1 a seguir: 
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Tabela 1 – Acesso a redes sociais 

2 a cada 5 minutos na internet são gastos nas redes sociais, sendo o Facebook a rede mais utilizada 

79% acessam a internet para fazer buscas em redes sociais 

76% para postar mensagens instantâneas e participar de chats 

71% para postar ou fazer atualizações em redes sociais 

56% Postar/ compartilhar/ fazer upload de fotos, músicas ou vídeos em redes sociais de graça 

Fonte: IBOPE Inteligência (2012) 

 

 Ao analisarmos o Carnaval de rua do Rio de Janeiro de 2012 podemos perceber que, 

assim como (quase) todas as outras atividades da vida pós-moderna, ele também foi 

impactado pela tecnologia e, particularmente, pela internet e as redes sociais. Foliões e 

empresas incorporaram esses recursos à festa, o que parece ter contribuído para a retomada 

dessa tradição cultural tão própria da cidade.  

São muitos os exemplos da ampla presença da internet no Carnaval carioca de 2012: 

• Um aplicativo para iPhone permitiu que o usuário consultasse a lista de blocos que 

iriam desfilar, incluindo informações como data, horário e percurso do desfile. Alguns 

desses blocos podiam, inclusive, ser acompanhados em tempo real. O gadget atraiu 

tanto interesse que chegou a ser o aplicativo mais baixado na categoria Viagem da 

App Store brasileira (VEJA RIO, 2012) 

• Uma cervejaria desenvolveu um canal que, ao acessar, o internauta poderia cadastrar 

seu celular e escolher cinco blocos para receber suas novidades. Criou também uma 

webseries sobre o Carnaval de rua do Rio, que poderia ser acessada pelo Facebook:  

O aplicativo, além de estar presente no Facebook, também possui uma versão mobile. 
O aplicativo permite a busca de informações sobre os blocos de rua do Rio e ajuda o 
folião a organizar um cronograma em quais blocos deseja participar. É possível criar 
sua seleção dos blocos e nomeá-lo. O folião pode ainda convidar os amigos e publicar 
os roteiros no mural dos amigos (EXAME, 2012). 

 

• No Twitter, o bloco Sargento Pimenta – que toca músicas dos Beatles em ritmo de 

Carnaval –  esteve nos Trends Topics (TTs) durante um dia inteiro. O que motivou 

tantos comentários não foi o sucesso do bloco, mas críticas relacionadas à 
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organização do evento, como, por exemplo, a qualidade do som. Foi uma maneira 

de o folião manifestar sua decepção com aquele bloco em particular. (JORNAL 

DO BRASIL, 2012) 

• Uma operadora de telefonia firmou parceria com um bloco para vender, durante 

seu desfile, chips e recarga para celular. (EXAME, 2012) 

.  

3  METODOLOGIA E AMOSTRA 

 Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, com a utilização dos seguintes métodos: (i) 

observação preliminar, na internet, da comunicação estabelecida entre os foliões nas redes 

sociais; bem como do uso da rede como plataforma de relacionamento entre os blocos e seu 

público; (ii) 8 entrevistas em profundidade, sendo 5 entrevistas com foliões cariocas (de 19 a 

34 anos, das Classes A e B)  que frequentaram blocos no Carnaval de 2012 e 3 entrevistas 

com organizadores desses blocos e (iii) nova etapa de observação na internet, considerando os 

achados das entrevistas em profundidade.  

 Estima-se que as duas etapas de observação somaram cerca de 20 horas de 

investigação na rede. Registramos ainda que as entrevistas foram conduzidas a partir de um 

roteiro semi-estruturado, construído a partir dos objetivos da pesquisa e de insights gerados 

pela etapa anterior de observação. O trabalho de campo foi realizado de abril a julho de 2012, 

portanto, fora do período de Carnaval.   

 

4. RESULTADOS  

Os entrevistados tratam o tema Carnaval de rua do Rio com entusiasmo, indicando 

envolvimento com o assunto. Existe entre eles a percepção de que a cidade viveu, em 2012, 

um boom de blocos carnavalescos o que, de forma geral, é visto de modo bastante positivo. 

Isso nos leva à idéia de que a participação popular na festa vem sendo retomada e que o 

Carnaval, ao contrário de um período recente, hoje já não mais se restringe aos desfiles das 

Escolas de Samba – que são como um “evento fechado” àqueles que podem pagar por seus 

ingressos. Nesse sentido, o carioca parece ter redescoberto a possibilidade de aproveitar sua 

própria cidade nesses dias de festa.  
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“O Carnaval do Rio hoje é completamente diferente de anos atrás... Há dez anos o 

Carnaval do Rio estava morto... Você não tinha quase nada para fazer no Carnaval de rua” 

(Organizador) 

“Antes, Carnaval para mim era viajar. Carnaval no Rio de Janeiro não era legal. 

Você não conseguia ficar no Rio porque os blocos que existiam não eram chamativos... Eu 

não conhecia ninguém que ia em bloco” (Folião)   

“O Sargento Pimenta (dos Beatles), se eu não me engano, é o terceiro ano que ele sai. 

O primeiro ano quase ninguém conhecia, era uma coisa nova, foram meia dúzia de pessoas, 

todo mundo gostou... No segundo ano, era um mar de gente.” (Folião) 

 

Na opinião de alguns entrevistados, esse movimento de regaste do Carnaval de rua foi 

iniciado nos anos 2000, com um pontapé dado por agremiações formadas na Zona Sul da 

cidade por foliões da classe média e formadores de opinião, em sua maioria jovens e jovens 

adultos. Acredita-se ser um fenômeno criado por uma nova geração de foliões que, até então, 

não tinha se divertido nas ruas, fantasiados e ao som de samba e marchinhas.  

 

“Eu vejo uma vontade de uma geração de revitalizar um Carnaval que não existia 

mais no Rio. (...) O Carnaval de rua do Rio é espontâneo, de graça... Você não precisa mais, 

ao contrário do que era antigamente, viajar” (Organizador) 

 

Monobloco, Simpatia é Quase Amor e o Suvaco de Cristo teriam sido alguns dos 

precursores dessa retomada, seguidos mais recentemente por grupos como o Espanta Neném e 

o Me Esquece – valendo aqui o registro que os blocos costumam ser batizados com nomes tão 

irreverentes quanto à própria festa carnavalesca e o povo carioca. Nos primeiros anos da 

retomada, havia pouca organização e estrutura para os blocos irem às ruas. Era tudo muito 

espontâneo, como a própria festa. Na medida em que passaram, ano a ano, a reunir mais 

pessoas, tornaram-se necessárias intervenções do poder público, por exemplo, com 

infraestrutura de segurança, banheiros químicos, fechamento de ruas, autorização para o 
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desfile e limitação do trajeto de cada bloco. “O amadorismo inicial acabou deixando de 

existir”, afirma um dos organizadores entrevistados.  

Podemos atribuir a alguns fatores essa revitalização do Carnaval de rua, sendo um 

deles o bom momento vivido pela cidade do Rio de Janeiro, que vem ganhando destaque pela 

concentração de eventos internacionais, que colaboram para a melhora da auto estima do 

morador da cidade. Ações públicas para o controle da violência urbana também vem 

contribuindo para este novo mood da cidade. Somada a estes aspectos institucionais, a 

participação espontânea e decisiva do próprio folião na organização da festa através da 

internet e, particularmente das redes sociais, parece ter tido papel relevante nesse cenário. 

Assim como no cotidiano da internet provedor e consumidor de conteúdo se misturam, 

no Carnaval o folião usou a rede tanto para buscar informação (eg.: local de encontro e 

horário dos blocos), como também para influenciar a decisão das outras pessoas sobre em 

qual bloco se divertir.  Ao dizer em que bloco vai, com quem vai, tirar dúvidas dos amigos 

sobre horário e ponto de encontro, mostrar os preparativos de sua fantasia – ou até mesmo 

postar fotos e comentários da festa no momento em que está acontecendo – ele está 

construindo opinião e atraindo mais pessoas para a rua. Essa mobilização está em linha com o 

jeito de ser do carioca e com o espírito do Carnaval: espontâneo, descontraído e informal.  

Figura 2 – Post no Facebook com fantasias e acessórios a serem usados por um folião 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3375069259855&set=a.1998773053310.2120496.1363023876&type=1&theater  
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Figuras 3 e 4 – Posts de foliões pedindo informações sobre os blocos 

 

 

 

Figura 5 – Post de bloco informando ponto de encontro e horário do desfile 

 

 

Observamos, neste contexto, que a internet e, especificamente, as mídias sociais 

tiveram forte impacto na escolha de qual bloco acompanhar, a partir de alguns principais 

fatores: 

 - Pessoas confirmadas através de ‘evento’ criado no Facebook: muitos foliões 

acompanhavam quem havia confirmado presença em um determinado bloco. 

-  Repercussão dos preparativos do bloco nas mídias sociais. 

- Informações objetivas encontradas na internet como localização, percurso, data e horário; 

havendo, inclusive, a identificação de fontes mais confiáveis na rede onde se atualizar, como 
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as páginas oficiais dos blocos no Twitter e Facebook.  Alguns foliões mencionaram o uso de 

aplicativos que permitiram o planejamento da sua agenda para os blocos. 

 

 “Como tem evento no Facebook, então você vê: ah, tem muita gente confirmada no 

evento, então vai ser muito bom.” (Folião) 

“Bloco de Carnaval é como agulha no palheiro. Você tem um monte de nomes 

engraçadinhos e pensa: qual desses blocos é realmente interessante? Ou você já conhece, ou 

conhece pelos amigos comentando... e a internet é a melhor forma de ver isso.” (Folião) 

“Eu usava a internet antes de sair de casa, para confirmar o bloco e saber se alguém 

mais ia. O Facebook ajuda muito porque você não precisa procurar esta informação, ela vem 

até você. Durante (o bloco), eu dava uma olha no celular e via: ‘ah, fulano está no bloco tal, 

vamos para lá’? (Folião) 

“A internet pra mim é a principal forma. Até para você saber antes do Carnaval. Tem 

até planilha que o pessoal passa pela internet para você já ir fazendo o seu esquema de 

programação dos blocos... Esse ano eu descobri um que eu gostei muito. Não lembro o nome, 

mas era um aplicativo do Facebook, onde você coloca o dia e aparecia a relação de todos os 

blocos e você podia fazer um roteiro. Eu fiz assim.” (Folião) 

 

Além disso, foi possível notar que, durante o Carnaval, o hábito de postar fotos 

invadiu a internet. Os foliões, neste caso, podem ser segmentados entre:  

- Aqueles que divulgam fotos e comentários nas mídias sociais antes de irem para o bloco, 

deixando o momento do desfile para ser aproveitado sem esse tipo de interrupção. Na maioria 

das vezes, estas pessoas postam fotos em que exibem suas fantasias e os preparativos dos 

amigos para a festa.  
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Figuras 6 e 7 – Posts de foliões se preparando para os blocos 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150551006631360&set=at.103056111359.103877.608496359.514913684&type=1

&theater 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2905468869445&set=a.1962304250919.2110931.1042205286&type=1&theater  

 

- Aqueles que divulgam fotos durante os blocos com imagens nas quais a descontração e 

alegria são o foco ou que enaltecem a criatividade das fantasias. Existe a preocupação em ser 

original, se diferenciar dos demais, causar impacto, visando muitos comentários e ‘curtidas’ 

no Facebook.  



14 

 

Figuras 8 e 9 – Posts de foliões durante os blocos  

 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921367850611&set=at.1222890629117.28615.1734528324.100000525264932&type=1&theater  

 

 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3102880144642&set=a.3065419648153.140258.1643380858&type=1&theater  

 

As redes sociais foram usadas também para definir em que bloco não ir. Isso porque 

há foliões que percebem que alguns deles vêm reunindo um número de pessoas muito grande, 

o que prejudica o divertimento. Nesse sentido, observamos que há, inclusive, uma espécie de 

segmentação dos blocos, que podem ser divididos, por exemplo, entre os mais massificados e 

os mais “tranquilos”. Esses últimos são, em geral, blocos novos, criados por pessoas que 
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afirmam querer efetivamente aproveitar o Carnaval e, portanto, evitam a divulgação que pode 

atrair multidões.  

 

 “Eu fui dar uma olhada no Facebook antes de ir e não conseguia ver uma pessoa que 

comentasse que estava indo para outro bloco. Todo mundo ia para o Sargento Pimenta. Aí eu 

já comecei a ficar preocupado. Quando eu cheguei lá, impossível, impraticável. Parti para 

outra. Conheci o bloco na internet, através de comentários de amigos, em blogs, alguma 

coisa assim” (Folião) 

“A internet te dá uma visão mais ampla dos blocos, parece que você está vendo tudo 

de cima” (Folião) 

 

Empresas perceberam que os blocos podiam ser usados como ponto de contato com o 

público e, a partir disso, vieram alguns patrocínios. Um dos entrevistados, organizador de 

uma das agremiações, enxerga esse movimento com certa restrição. Ele teme que, em médio 

prazo, isso leve à descaracterização da festa pela perda de espontaneidade, com os 

anunciantes tomando as decisões sobre o Carnaval de rua.  

Essa onda carnavalesca passou a ser vista como uma oportunidade não apenas pelas 

grandes empresas, como também por grifes cariocas e blogueiras de moda, que dedicaram 

seus posts ao Carnaval do Rio. Sugeriram looks e fantasias para brincar nos blocos, além de 

dar dicas de maquiagem. Lojas divulgaram na internet a venda de camisetas para serem 

usadas na folia, incluindo a criação de uma linha de roupas e acessórios específica para o 

Carnaval.  
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Figura 10 – Dicas de fantasias em blog de moda 

 
http://amigachic.com/post/17260808421/Carnaval-dica-de-looks-e-esmaltes  

Figura 11 – Divulgação de roupas e acessórios criados para o Carnaval 

http://www.mariafilo.com.br/blog/?s=soldadinho&x=22&y=12 
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Os representantes dos blocos que foram entrevistados, embora reconheçam a 

importância da internet e das redes sociais nesse processo de resgate cultural, indicam que as 

agremiações não têm uma estratégia definida de divulgação. A comunicação ocorre de forma 

desestruturada – o que, devemos concordar, é uma característica do próprio Carnaval de rua, 

em sua essência. Um dos administradores entrevistados afirma, inclusive, que a página do 

bloco no Facebook foi criada e é alimentada por uma fã.  

Observamos que alguns blocos que tem páginas no Facebook e Twitter pouco se 

comunicaram com o público durante o período do Carnaval e não mantiveram atualizações 

depois da festa. Outros poucos tiveram atuação bastante intensa e permanecem, até hoje, 

postando comentários sobre sua agenda de eventos fora Carnaval.  

Algumas agremiações recorreram à rede em suas estratégias para cobrir gastos e, 

assim, viabilizar seu desfile. Financiamento coletivo (crowdfunding) e venda de camisetas dos 

próprios blocos foram alguns destes recursos, divulgados principalmente nas mídias sociais. 

“Amigos, já estamos com a camisa do Timoneiros da Viola disponível para venda. O valor é 

R$ 20”, informava um dos posts no Facebook. 

Houve blocos que aderiram ao crowdfunding e foram às ruas com o dinheiro 

arrecadado entre os foliões. Citamos como exemplo o bloco Toca Rauuul que arrecadou mais 

de 100% do valor que precisava para desfilar. O bloco recorreu a um site de financiamento 

coletivo (www.embolacha.com.br) que se baseia “em um conceito muito simples: grupos de 

pessoas colaborando com pequenas quantias podem juntar dinheiro suficiente para 

transformar qualquer ideia em realidade”. Por meio deste mecanismo, o folião interessado no 

bloco contribuía com uma cota em dinheiro que lhe garantia alguma recompensa criativa, 

como o direito de cantar uma música durante o desfile do bloco. Vídeos inusitados foram 

divulgados no Youtube e compartilhados no Facebook, pedindo a ajuda dos foliões 

internautas.  

 

 

 

 



18 

 

Figura 12 – Site de crowdfunding para viabilizar o desfile de um bloco 

 
http://www.embolacha.com.br/projeto/170-bloco-toca-rauuul 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas, o Carnaval de rua do Rio de Janeiro vinha se tornado um evento 

tímido e pouco significante, sendo evidente o enfraquecimento dessa tradição cultural da 

cidade. Observa-se, no entanto, uma reversão desse cenário, tendo sido 2012, especialmente, 

o ano em que uma multidão de foliões foi às ruas para se divertir. Depreendemos que o 

cidadão carioca foi um dos principais responsáveis pelo resgate dessa manifestação cultural, 

tendo usado amplamente as redes sociais como ferramenta para mobilizar as pessoas e 

informá-las sobre a festa.  

O carioca tem, de modo geral, um jeito de ser irreverente e espontâneo, busca um 

estilo de vida simples e gosta de frequentar lugares democráticos. O Carnaval de rua do Rio, 

gratuito e com poucas regras, traduz este mood. Depreendemos que as redes sociais, que 

permitem comunicação ágil e descontraída, contribuíram amplamente para o ressurgimento 

desta festa, tendo disseminado informações que mobilizaram os foliões. Conforme Facó 

(2012), “o segredo das redes sociais é levar o real para o virtual”. Mas, neste caso, parece ter 
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ocorrido o inverso. O mundo virtual transformou o mundo real: a divulgação e os comentários 

sobre o Carnaval na rede estimularam a festa nas ruas.  

Cabe-nos refletir, contudo, se a força das redes sociais que, por um lado, ajudou a 

alavancar a festa, pode, de forma antagônica, levar à sua descaracterização. O crescimento 

exponencial dos blocos leva à necessidade de melhor organização, enquanto o Carnaval de 

rua do Rio é, por essência, o oposto disso. É espontâneo, de graça, cultiva certo amadorismo e 

liberdade. Ao contrário dos blocos de Salvador, por exemplo, não há venda de camisetas ou 

abadás que permitem a participação na festa. Nesse sentido, os blocos do Rio têm como 

desafio equilibrar o investimento em infra-estrutura, indispensável em eventos desta 

magnitude, com a preservação de suas características genuínas. Se o crescimento dos blocos e 

interferência do poder público e das empresas ultrapassarem o limite da espontaneidade, 

corre-se o risco de que essa tradição da cultura carioca volte a arrefecer.  
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