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Rede Cidades 
do Carnaval

O Carnaval de Belo Horizonte surgiu, 

cresceu e é mantido por manifestações 

populares espontâneas que utilizam e 

ressignificam espaços públicos em todas 

as regiões da cidade. Articulada em 

rede por meio de blocos de rua, blocos 

caricatos, escolas de samba e agentes 

de diversas áreas que movimentam 

a cultura, a economia e os serviços 

públicos e privados da capital, a folia 

estimula um verdadeiro ecossistema. 

As limitações impostas pela pandemia 

de Covid-19 tiveram, é claro, um impacto 

direto sobre esse ecossistema. Diante 

de tantos desafios e incertezas, sentiu-

se a necessidade de olhar para dentro, 

de mapear demandas por meio da 

realização de pesquisas e do diálogo 

estruturado com os atores do Carnaval, 

e de pensar novas formas de manter 

viva a cultura carnavalesca.

A partir de convênio firmado entre 

a Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da Belotur, e o Sebrae Minas, 

foi desenvolvido e iniciado, em 2021, 

o Projeto de Empreendedorismo 

e Capacitação para o Carnaval. 

Conforme as necessidades dos públicos 

identificados, foram planejados cursos, 

workshops, ciclos de palestras e um 

seminário, realizado em julho de 2021, 

em formato on-line. Além disso, uma 

das ações do projeto buscou estreitar 

o relacionamento com outras capitais 

que promovem o carnaval de rua, com a 

realização de reuniões on-line mediadas 

pelo consultor André Martinez. 

Essa ação culminou na criação da Rede 

Cidades do Carnaval, com o objetivo de 

levantar e discutir desafios diante de um 

novo cenário, em constante mudança. 

Os encontros para intercâmbio entre as 

cidades vêm auxiliando na construção 

de propostas de formatos, processos e 

políticas públicas voltadas ao Carnaval, 

considerando sua relevância cultural, 

social, econômica e turística, além 

de aspectos como sustentabilidade, 

cidadania e inclusão. 

A troca de experiências entre 

os gestores, relacionadas ao 

planejamento e à operação 

de eventos públicos no âmbito 

municipal e estadual, construíram 

um canal de cooperação e inovação.

Com essa iniciativa, Belo Horizonte 

fortalece seu posicionamento como 

destino seguro e responsável para 

eventos e reforça seu compromisso com 

a qualidade de sua oferta turística. 

Nas próximas páginas, você saberá 

mais sobre o contexto, as propostas e os 

próximos passos dessa rede, que ainda 

renderá muitos frutos. Agradecemos a 

todos que tornaram o caminho até aqui 

possível e que se dispõem a trilhar, 

juntos, o futuro do Carnaval no Brasil.

Gilberto Castro 
Presidente da Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur
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Negócios da folia

O Carnaval é uma das festas que 

mais aquecem a economia de Belo 

Horizonte. Os segmentos de economia 

criativa, alimentação e bebidas, turismo 

e transporte estão entre os que se 

beneficiam da data para impulsionar os 

negócios no início do ano. 

São músicos, produtores, organizadores 

culturais, produtores musicais e um 

extenso leque de negócios baseados 

no capital intelectual, na inovação e na 

criatividade, que, literalmente, “colocam 

o bloco na rua”.

Também entram no clima 

da festa: bares, restaurantes,  

hotéis, pousadas, taxistas, 

motoristas de aplicativos e 

ambulantes, que aproveitam  

a folia para aumentar as vendas, 

gerando emprego e renda.

E se antes da pandemia criatividade 

e conhecimento em gestão eram 

importantes para o sucesso dos negócios, 

depois dela, essas palavras se tornaram 

obrigatórias para qualquer negócio que 

deseja se destacar na multidão.

Mesmo diante das incertezas provocadas 

pela Covid-19, o Sebrae Minas promoveu 

iniciativas e fez parcerias para capacitar 

os empreendedores. Com essas ações, 

conseguimos incentivar modelos de 

negócios inovadores, estimulando a 

geração de receita, a organização 

financeira e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos 

envolvidos com a festividade.

Um dos bons resultados que tivemos 

nessa jornada de capacitações foi a 

troca de experiências sobre o que foi 

positivo nesse processo, além, claro, 

das melhorias e mudanças que poderão 

potencializar a cadeia produtiva e 

contribuir para a realização de uma festa 

ainda mais organizada e atrativa.

Todo o nosso empenho foi para tornar 

os pequenos negócios da capital mineira 

mais preparados, não apenas para o 

próximo Carnaval, mas para todos os 

dias de 2022. O nosso desejo e empenho 

são para que todos os atores envolvidos 

nessa festa possam ter motivos para 

comemorar durante todo o ano.

Afonso Maria Rocha  
Superintendente do Sebrae Minas
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Conexões 
Nacionais

A Rede Cidades do Carnaval surge, 

portanto, da necessidade de ampliar 

essas conversas com os gestores 

das cidades envolvidas, em um 

espaço colaborativo de trocas de 

conhecimento e boas práticas que 

visam agregar ao “modo fazer do 

Carnaval” dentro da gestão pública.

Ao longo de 6 meses, foram 

realizados encontros com esses 

gestores, que debateram, sob o 

olhar da gestão pública, temas em 

torno do universo do Carnaval, como 

captação de patrocínio, políticas 

de acessibilidade e inclusão, 

fomento e subvenções, legislação 

e capacitação da cadeia produtiva 

voltada para os representantes 

da cultura carnavalesca e para os 

empreendedores que pertencem 

e participam efetivamente da 

operação do Carnaval.

“O intercâmbio gerado entre 
as cidades é um canal de troca 
mútua de experiências que 
vai contribuir para que outros 
formatos, processos e políticas 
públicas sejam construídos 
para o Carnaval. Considerando a 
multiculturalidade do evento e 
seu impacto em diversas esferas, 
esses encontros representam uma 
ponte com outros carnavais e um 
aprimoramento coletivo dessa 
festa tão importante”,

DESTACA  G I LBERTO  CASTRO, 
PRES IDENTE  DA  BELOTUR . 

98

O impulsionamento das atividades 

turísticas está diretamente 

ligado à força e à ampliação do 

diálogo entre todos os setores 

que envolvem o desenvolvimento 

econômico e a manutenção da 

cadeia produtiva do carnaval em 

todo o território nacional. Com 

esse pensamento, a Prefeitura 

de Belo Horizonte, por meio da 

Belotur (Empresa Municipal de 

Turismo de Belo Horizonte), criou  

a Rede Cidades do Carnaval.

Criada em 2021 e formada por 

gestores públicos das cidades de 

Belo Horizonte, Olinda, Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo 

e Distrito Federal, a rede é um 

desdobramento do Projeto de 

Empreendedorismo e Capacitação 

para o Carnaval de Belo 

Horizonte, realizado pela Belotur 

e o Sebrae Minas, cujo objetivo é 

contribuir para a capacitação de 

artistas, produtores e gestores do 

Carnaval da capital mineira. 
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“Nos encontros, os 
realizadores do Carnaval 
tiveram a oportunidade 
de trocar experiências 
sobre erros e acertos e de 
debater sobre melhorias 
e mudanças que poderão 
potencializar a cadeia 
produtiva e contribuir 
para a realização de uma 
festa mais organizada e 
atrativa. Queremos que os 
atores do carnaval estejam 
preparados para faturar 
mais e, assim, possam 
realmente ter motivos  
para comemorar”,

RESSALTOU  O  SUPER INTENDENTE
DO  SEBRAE  M INAS , 
AFONSO  MAR IA  ROCHA .

Projeto 
Empreendedorismo  
e Capacitação  
para o Carnaval  
de Belo Horizonte

O projeto foi elaborado para colaborar 

com a manutenção e o fortalecimento da 

cadeia produtiva do carnaval para além 

do período carnavalesco, valorizando os 

atores dos blocos de rua, das escolas de 

samba, dos blocos caricatos, e o poder 

público organizador.

“O Carnaval de Belo Horizonte se 

transformou, ao longo dos últimos anos, 

em uma das maiores festas da cidade. Isso 

representa um grande desafio, não só para 

o poder público, mas especialmente para 

a cadeia produtiva que realiza a festa. 

A Belotur pretendeu, com esse projeto, 

contribuir para a organização, perenidade 

e sustentabilidade, tanto dos atores 

envolvidos com o Carnaval quanto da festa 

em si, ao longo dos anos. 

Além disso, buscou-se promover o 

engajamento e o intercâmbio entre toda 

a rede do Carnaval para que, quando for 

possível, a folia retorne para as ruas de 

maneira mais diversa, inclusiva e atrativa”, 

afirma Gilberto Castro, Presidente da Belotur.

A capacitação incluiu seminário, workshops, 

cursos e mentorias individualizadas para 

os atores da cadeia produtiva do Carnaval. 

“Mecanismos de receita: captação de 

patrocínio, parceria e elaboração de 

projetos para inscrição em editais” foi um 

dos temas abordados nas ações do projeto.

Empreender é preciso
Com mais de 45 anos de atuação no 

fortalecimento do empreendedorismo 

e na aceleração do processo de 

formalização da economia, por meio 

de parcerias com os setores público e 

privado, o Sebrae Minas é uma instituição 

fundamental para disseminar e fortalecer 

o empreendedorismo como base para o 

desenvolvimento socioeconômico  

no Estado. 

“Para muitos pequenos 
negócios, o Carnaval vai além da 
folia. A festividade é uma grande 
oportunidade para aumentar 
as vendas e gerar emprego e 
renda. Se antes a criatividade 
e o conhecimento em gestão 
eram importantes, com a 
pandemia, esses elementos 
se tornaram obrigatórios para 
qualquer negócio. Por isso que 
capacitações como esta sempre 
vão ajudar os empreendedores 
a preparar seus negócios, 
não apenas para os próximos 
carnavais, como também para  
o restante do ano”, 

EXPL ICA  O  SUPER INTENDENTE 
DO  SEBRAE  M INAS , 
AFONSO  MAR IA  ROCHA .
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O país do Carnaval

O Carnaval foi se fortalecendo  

ao longo das décadas, ganhando  

impulso financeiro e comercial. 

Foto: Carnaval 2020 – Mangueira / 

Cezar Loureiro – Riotur

Revisitando a história
A festa mais marcante do Brasil teve suas 

primeiras manifestações a partir de uma 

antiga celebração que acontecia nos 

três primeiros dias antes da Quaresma, 

denominada Entrudo, que era praticada 

não só pelos portugueses, mas também 

pelos escravos e as camadas mais 

populares da sociedade. As pessoas 

fantasiadas tomavam as ruas com os 

rostos pintados com farinha e jogavam 

umas nas outras baldes de água, 

limões-de-cheiro, ovos, entre outras 

coisas. Em 1841, o Entrudo foi proibido 

por sua violência e a população acabou 

adaptando o evento, na luta e resistência 

por sua continuidade.  

De lá pra cá, muitas evoluções 

perpassam a tradição e a história dessa 

festa. Entre 1855 e 1890, são criados os 

clubes carnavalescos, ranchos, blocos 

e cordões de Carnaval. Já em 1916, foi 

gravada a primeira canção do gênero 

musical intitulado de samba. A música 

“Pelo Telefone” foi criada por Donga e 

sua letra já demonstrava uma dose muito 

grande de irreverência e subversão. 

Somente depois de quinze anos, em 1932, 

o primeiro concurso de escolas de samba 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.

Também nesse período, a elite da 

capital do Império passava a celebrar 

o Carnaval em clubes fechados e 

pagos, nos moldes do Carnaval de 

Veneza. Tínhamos assim duas práticas 

carnavalescas ocorrendo na então 

capital do Brasil.

De um lado, a elite, com as 

sociedades e depois com os corsos, 

desfiles em carros conversíveis pela 

Avenida Central. Do lado popular, 

surgiram os ranchos e os cordões, 

cortejos acompanhados de alguns 

instrumentos de percussão, que se 

assemelhavam esteticamente às 

procissões religiosas. Era possível 

perceber a inversão de valores e as 

diferenças sociais durante o Carnaval, 

além da disputa do espaço urbano 

entre as classes sociais.

Outros gêneros musicais também 

surgiram no Carnaval, podendo ser 

citados as marchinhas e o frevo, além 

do próprio samba. Em 1899, a primeira 

marchinha lançada, denominada “Abre 

Alas”, foi composta por Chiquinha 

Gonzaga, uma figura marcante na 

cultura brasileira.

Conhecido mundialmente como 

o “país do Carnaval”, o Brasil, 

na realidade, é o país de “muitos 

carnavais”, cada um com suas 

singularidades. O Carnaval  

teve – e ainda tem – importância 

fundamental na formação 

cultural do povo brasileiro, 

agregando, em torno dessa 

manifestação, grupos  

sociais distintos. 

Misturando o sagrado e o 

profano, a festa mais popular 

do Brasil pausa o cotidiano de 

muitos brasileiros e é um grande 

momento de investimento e 

arrecadação para a cadeia 

produtiva do evento. 
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Ó abre alas
Que eu quero passar
Ó abre alas
Que eu quero passar

Eu sou da Lira
Não posso negar
Eu sou da Lira
Não posso negar...

(CH IQU INHA  GONZAGA)

Depois das marchinhas veio o samba, que 

nasceu na Bahia no final do século 19 e se 

popularizou no Rio de Janeiro. 

A primeira Escola de Samba, a “Deixa 

Falar”, foi criada em 1928 no Rio de 

Janeiro pelo sambista Ismael Silva, e 

essa forma de brincar o Carnaval foi se 

fortalecendo ao longo das décadas, 

ganhando impulso financeiro e 

comercial. Em 1960, o Carnaval já tinha 

se transformado em uma das principais 

atrações turísticas do país.

Atualmente, a cultura carnavalesca se 

manifesta no Brasil nas mais variadas 

formas; a festa ganhou o povo brasileiro, 

ocupa as cidades, movimenta a economia, 

o turismo, e atinge todas as camadas 

sociais. Em cada pedaço da nossa terra, 

o Carnaval ganhou inúmeras identidades 

e segue reafirmando sua história de 

resistência por todos os cantos.

Em cada canto o seu encanto

Carnaval de Salvador 

Foto: Valter Pontes / AGECOM

Carnaval do Rio de Janeiro

Foto: Fernando Grilli / Riotur

Carnavais diferentes, ritmos musicais 

distintos e jeito único de brincar, assim 

é o Carnaval do Brasil. Em cada canto 

do país, a manifestação cultural tem sua 

beleza e características próprias. 

Os desfiles das escolas de samba 

se destacam no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. Em Belo Horizonte, além 

das escolas de samba, o carnaval de 

passarela também é composto pelo 

tradicional desfile dos Blocos Caricatos. 

No Distrito Federal, as escolas de 

samba seguem há 7 anos sem realizar 

o tradicional desfile, e o destaque são 

os bailes em clubes e blocos de rua, 

que também se multiplicam na capital 

carioca, paulista e mineira. 

O frevo, o maracatu e os bonecos 

gigantes marcam o Carnaval de Recife 

e Olinda. Já na Bahia, especialmente 

em Salvador, a capital é transformada 

em uma “Cidade do Carnaval” durante 

os dias de festa, onde há uma mistura 

de sons e de ritmos e uma explosão 

multicultural reúne multidões nos quatro 

cantos da cidade.
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Organizados e viabilizados pela Prefeitura de Belo 

Horizonte, por meio da Belotur, o planejamento e 

a operação do evento na cidade envolvem cerca 

de 40 órgãos subdivididos nas esferas municipal, 

estadual e federal, além de empresas privadas, 

que, juntos, garantem infraestrutura, segurança, 

mobilidade, limpeza, saúde e conforto para a folia. 

A implementação de um modelo de gestão com o 

planejamento integrado entre os órgãos da PBH e 

demais atores possibilitou uma mudança cultural 

na organização integrada de eventos, reforçando a 

governança e a credibilidade da Belotur.

Com o intuito de tornar a festa cada vez 

mais responsável e cidadã, o Carnaval 

de Belo Horizonte possui diretrizes como: 

diálogo, sustentabilidade, inovação, inclusão, 

acessibilidade, diversidade e descentralização. 

Dessa forma, surgiram novos movimentos que vêm 

ampliando e fortalecendo a festa nos últimos anos, 

além de contribuírem para o crescimento do evento 

que, em 2020, recebeu 4,45 milhões de foliões, 

impactando positivamente o desenvolvimento 

econômico e social da cidade.  

Belo Horizonte:  
o Carnaval é de todo mundo

Bloco de rua Baianas Ozadas

Foto: Elcio Paraiso
KANDANDU – Encontro de blocos afro de Belo Horizonte, que acontece na abertura do feriado de Carnaval 
na capital mineira e marca a promoção da igualdade racial dentro da festa mais popular da cidade.

Foto: Prefeitura de Belo Horizonte



CARNAVAL  UM OLHAR DO BR AS ILO PAÍS DO CARNAVAL 1918

Brasília: de bailes 
em clubes a blocos de rua

Se cerca de um milhão de brasilienses e turistas 

invadem hoje as ruas de Brasília para brincar o 

Carnaval, é porque um grupo de pioneiros deu o 

pontapé para iniciar a festa do Momo, quando a 

cidade mal tinha comemorado seu primeiro ano  

de vida.

Remonta à época da construção de Brasília, bailes 

de carnaval nos acampamentos da construção da 

cidade. Os anos foram passando e o Carnaval do 

DF foi ganhando as características das origens 

culturais de seus habitantes, com a criação de 

escolas de samba, blocos de frevo, samba, axé, 

sertanejo e outros ritmos.

Assim, o Carnaval do Distrito Federal foi se 

transformando em uma festa para todos os gostos 

e idades. Seja nas escolas de samba, que estão 

em fase de retorno dos desfiles, nos blocos que 

desfilam pelas ruas da cidade, ou nos polos 

carnavalescos, o DF reúne atrações de todos  

os ritmos, reforçando a diversidade cultural.

Mas o Carnaval local é marcado também pela 

satirização da política, que vem com os blocos 

tradicionais como o Pacotão e a irreverência  

do carnaval de Galinho de Brasília, Suvaco  

da Asa e Meninos de Ceilândia, que trazem 

elementos pernambucanos para incrementar  

a folia do quadradinho.

Bloco Baratinha

Foto: Ludimila Barbosa / Secec-DF

Escola de samba Águia Imperial de Ceilândia 

Foto: Guto Moniz
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Olinda: a cidade 
das famosas ladeiras 
e dos bonecos gigantes

Ao contrário do que 

muitos pensam, o 

Carnaval pernambucano 

não começa com o Galo 

da Madrugada, mas 

sim em setembro, com 

as clássicas prévias em 

Olinda, quando todos os 

domingos são de folia 

e os blocos ensaiam 

suas apresentações nas 

ladeiras do sítio histórico.

Além do frevo, participam outras 

manifestações culturais, como 

o maracatu, o afoxé e o samba. 

As apresentações ocorrem, 

principalmente, no formato de 

cortejo pelas ruas, onde ficam 

concentradas as atividades 

carnavalescas no município.

Quando se fala no Carnaval 

de Olinda, a primeira coisa 

a se pensar é nos bonecos 

gigantes. Mas, curiosamente, 

esses bonecos não nasceram na 

cidade, mas em Belém do São 

Francisco, município localizado 

no sertão de Pernambuco. Pelas 

ladeiras, o primeiro boneco a 

sair foi do Homem da Meia-

Noite, que anima a folia desde 

1932. Em 1937, surgiu a Mulher 

do Dia e, em 1974, foi a vez do 

Menino da Tarde pelas mãos do 

artista plástico Silvio Botelho, 

que popularizou a tradição, 

com a criação do Encontro dos 

Bonecos Gigantes, em que 

vários bonecos de diversos 

artistas se encontram para 

um grande desfile pelo centro 

histórico de Olinda, na terça-

feira de Carnaval. 

Apesar de ser um festejo popular, 

com a participação efetiva 

dos moradores, o evento vem 

ganhando maiores dimensões 

nos últimos anos, principalmente 

pelo impacto turístico e de 

geração econômica. Tendo 

em vista esse potencial, há um 

investimento maciço em estrutura 

para receber os visitantes e 

promover a cultura local. Das 

contratações artísticas do 

Carnaval de Olinda, cerca de 

90% são atrações locais, que 

realizam apresentações nas 

ruas e nos palcos montados em 

diversos locais do município.

Nós somos da Pitombeira
Nós brincamos muito mais
Se a turma não saísse
Não havia carnaval
Se a turma não saísse
Não havia carnaval...

(P I TOMBE IRA  DOS  4  CANTOS)

“Nosso Carnaval começa praticamente 

em setembro, com as prévias. Muitas 

vezes, recebemos de 20 a 30 mil 

pessoas aos domingos, com ensaios das 

agremiações nas ruas da cidade. No dia 

7 de setembro, a Pitombeira sai e arrasta 

uma multidão. Para quem não conhece, 

é uma das principais agremiações 

nossas, com mais de 80 anos de história. 

E o Carnaval de Olinda é isso, é o 

Carnaval do povo, é o Carnaval das ruas 

lotadas”, enfatiza Gabriela Campelo, 

secretária de Patrimônio, Cultura e 

Turismo de Olinda.

Milhões de foliões lotam as ladeiras de Olinda

Foto: Divulgação / Prefeitura de Olinda
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Recife, um Carnaval 
para se viver

Cidade que pulsa cultura o ano inteiro, 

o Recife tem no ciclo carnavalesco 

uma de suas mais impressionantes 

demonstrações de diversidade e 

singularidade. Um autêntico carnaval 

de rua acolhe multidões de brincantes, 

blocos e foliões. Indivíduos e coletivos 

reunidos sob um só propósito: 

literalmente viver o Carnaval. 

Sendo, por natureza, uma capital 

musical, o Recife hoje integra a Rede 

de Cidades Criativas da Unesco. Um 

reconhecimento à inesgotável riqueza 

de sua produção artística e cultural, tão 

bem manifestada no período momesco, 

quando dá provas do quanto é, sob 

todos os aspectos, uma especialista 

em Carnaval. O democrático encontro 

nas ruas, seja no Recife Antigo, seja 

espalhando-se pelos mais diversos 

bairros da capital pernambucana, 

congrega todas as classes, gêneros 

e idades para fazer a festa, sem 

diferenças que os distanciem. O frevo, 

patrimônio cultural da Humanidade, é 

presença assegurada, misturando-se 

com o maracatu, caboclinho, afoxé, 

samba, tudo o que torna o Recife um 

lugar único para a folia. 

É nesta capital brasileira do maior 

carnaval de rua em linha reta 

(e muitas curvas, becos, pontes  

Galo da Madrugada, reconhecido pelo Guiness Book 

como o “Maior Bloco de Carnaval do Mundo”.

Foto: Marcela Cintra

e praças), nesta profusão de cores, suores e 

cantos, que tradição e inovação se abraçam.  

E celebram, por semanas, com animada teimosia,  

o sonho que se distribui em prévias, “dias 

oficiais” e intermináveis ressacas festivas.

Para dar a folia por iniciada (no calendário oficial), 

duas liturgias comungam fé e festa: o encontro de 

maracatus, que reúne centenas de batuqueiros de 

diversas nações, e a lavagem que os afoxés fazem 

numa das principais avenidas do centro histórico, 

abrindo os caminhos de Momo.

No raiar do sábado, as ruas do centro já estão 

tomadas por uma multidão de foliões ansiosos 

pelo desfile do maior bloco do mundo, o Galo da 

Madrugada – ele, que está lá no Guiness Book, 

mas gosta mesmo é de ocupar espaço nas ruas do 

Marco Zero – Abertura do Carnaval do Recife

Foto: Daniel Tavares / PCR

bairro de São José. Cantando de galo de cima da 

ponte, o dono da festa assiste a tudo, representado 

por uma escultura com mais de 30 metros de 

altura. O frevo madruga lá em São José e toma 

conta de toda a cidade.

Mas, é bom lembrar mais uma vez, não são só 

os clarins que embalam a festa. Carnaval no 

Recife também se faz com maracatu, afoxé, 

caboclinho, samba e até rock. Tem palco, mas tem 

principalmente rua aberta ao povo convertido em 

folião, seja ele morador ou visitante. E aqui, mais 

do que em qualquer outro lugar, a cultura popular 

dá o tom. Em cortejos e apresentações no chão, 

ela é o coração da festa, que leva tudo adiante. 

Vibrante. É assim que o Carnaval do Recife, o de 

sempre, se faz novo a cada ano, trazendo consigo 

a história e a vontade de viver mais.
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Rio de Janeiro:  
do sambódromo  
aos blocos de rua

Famoso e comentado no mundo todo, o 

Carnaval do Rio de Janeiro é composto 

por diversas manifestações, como 

desfiles de escolas de samba, bailes, 

blocos e bandas. A festa nas ruas, em 

especial no centro da cidade, acumula o 

maior número de blocos carnavalescos. 

Já na Avenida Marquês de Sapucaí, 

oficialmente chamada Passarela 

Darcy Ribeiro, mais conhecida como 

sambódromo, é onde acontece o desfile 

das escolas de samba desde 1984.

Desde o surgimento da primeira escola 

de samba, o incentivo ao ritmo e às 

composições explodiu. A estrutura 

modesta e o samba no pé deram lugar 

ao que conhecemos como “o maior 

espetáculo da Terra”, evento popular 

carioca, que envolve diversas áreas 

empresariais e artísticas da atualidade. 

O Carnaval Rio 2020 teve suas 

expectativas superadas, com mais de 10 

milhões de pessoas circulando durante 

o período das festividades. Foram mais 

de 2,1 milhões de turistas na cidade; 

maior número de navios internacionais 

dos últimos 20 anos atracando no Píer 

Mauá; ocupação hoteleira em quase 

100%; R$ 4 bilhões em movimentação 

econômica; e um número recorde de 

dias de folia.

Sambódromo, tradicional espaço de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Foto: Fernando Grilli / Riotur
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Salvador: “atrás  
do trio elétrico só não  
vai quem já morreu”

Caetano Veloso acertou quando 

escreveu, em 1969, que “atrás do trio 

elétrico só não vai quem já morreu”, 

e os números de 2020 não negam a 

magnitude do Carnaval de Salvador. 

Com 16,5 milhões de pessoas nos sete 

circuitos oficiais, o som eletrizante dos 

trios, iniciado na década de 50 pelos 

músicos Dodô e Osmar, é a deixa para 

uma verdadeira explosão de alegria, 

que percorre as ruas do Carnaval.

A festa ocupa mais de 25 

quilômetros de ruas, abrigando 

camarotes, arquibancadas, postos  

de saúde, postos policiais, além de 

toda uma infraestrutura especial 

montada pelos diversos órgãos 

municipais e estaduais.

Além dos circuitos oficiais que mais 

se destacam, Dodô (Barra–Ondina), 

Osmar, (Campo Grande–Avenida 

Sete) e Batatinha (Centro Histórico), o 

carnaval de Salvador se espalha por 

mais dez diferentes bairros da cidade, 

com palcos gratuitos. Mais de 1.000 

apresentações são realizadas durante 

a folia momesca.

Nos circuitos, se apresentam grandes 

estrelas como Daniela Mercury, Ivete 

Sangalo, Cláudia Leitte, Margareth 

Menezes, Bell Marques e Asa de Águia, 

entre tantas outras desta constelação 

de talentos, desfilando nos mais 

diversos blocos, além das tradicionais 

entidades de matriz africana como 

Olodum, Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, 

Cortejo Afro, entre outras, que fazem 

a grande diversidade cultural do 

Carnaval de Salvador.

Um carnaval com opções para todos os 

gostos e todos os bolsos. Vai desde o 

folião pipoca atrás do trio, totalmente 

gratuito, aos grandes blocos de 

Salvador, dos quais, para participar, 

é preciso comprar um abadá, sem 

mencionar os grandiosos camarotes. 

Pura diversão com muita música pelos 

quatro cantos da cidade – mais de 

2.600 horas computadas no último 

carnaval. O tamanho desse evento 

não poderia ser diferente: Salvador 

é a Cidade da Música, um título 

concedido pela Unesco e renovado 

pela segunda vez consecutiva.

Carnaval da Barra

Foto: Alfredo Filho / SECOM
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São Paulo: do 
samba das zonas fabris à 
grandiosidade dos desfiles 

A beleza e exuberância das escolas de samba de São Paulo são destaque no sambódromo.

Foto: José Cordeiro / SPTuris

O desfile das escolas de samba 

de São Paulo oferece ao 

público que lota o Anhembi um 

espetáculo de luxo e exuberância. 

Quatorze escolas de samba do 

Grupo Especial e vinte do Grupo 

de Acesso, associadas à Liga 

Independente das escolas de 

samba de São Paulo (Liga SP), 

disputam o primeiro lugar no 

sambódromo todos os anos.

A Liga faz a programação e 

organização geral do evento e 

determina as regras da competição dos 

desfiles das escolas de samba (Grupo 

Especial, Grupo de Acesso 1 e 2) e 

dos 35 grupos de afoxé que abrem os 

desfiles das escolas. 

Paralelamente ao carnaval de 

sambódromo, os blocos de carnaval 

são verdadeiras festas a céu aberto. 

Atualmente, o carnaval de rua de São 

Paulo integra o calendário oficial de 

eventos da cidade. Ao longo dos últimos 

anos, São Paulo vem consolidando 

a programação do Carnaval em três 

períodos: Pré-Carnaval, Carnaval (data 

oficial) e Pós-Carnaval, com uma série 

de apresentações espalhadas pela 

cidade, que vão desde o axé music à 

música eletrônica. 

O carnaval de rua de São Paulo é 

articulado por diversas secretarias 

municipais, que mantêm espaço para 

diálogos com blocos, foliões, moradores 

e iniciativa privada. Os desfiles são 

espalhados pelas 32 subprefeituras da 

cidade, em diferentes circuitos.

Para ter uma dimensão do Carnaval 

de São Paulo, basta olhar os 

números: em 2020, a Prefeitura 

mobilizou 1.821 agentes da Guarda 

Civil Metropolitana (GCM) e 

aproximadamente 3 mil agentes de 

limpeza, que atuaram por todas as 

regiões da cidade.

O crescimento do Carnaval conseguiu 

atrair blocos de referência de outros 

estados do Brasil, como o Monobloco, do 

Rio de Janeiro; o Galo da Madrugada, de 

Recife; o Navio Pirata – Baiana System, 

tradicional bloco de Salvador; e o Pipoca 

da Rainha, com Daniela Mercury. 

Além disso, a cidade consegue unir 

diferentes estilos musicais, tradição, 

diversidade e homenagens nos 

mais diversos blocos, entre eles: 

Bloco Beleza Rara (Axé Music); 

Alok (Eletrônico); Bloco Ritaleena 

(homenagem a Rita Lee), Tarado ni 

você (homenagem a Caetano Veloso); 

Batucada Abençoada (Bloco Gospel); 

e Quillombolab (Emicida).
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Carnaval, Turismo 
e Negócios

O Carnaval é inegavelmente  

o evento popular que mais gera 

movimentação financeira nas cidades, 

e o comércio é um dos setores mais 

beneficiados por ele. Os desfiles das 

escolas de samba e blocos de rua 

contribuem para o desenvolvimento 

da economia, ocasionando desde 

a alta procura por materiais para 

criar as fantasias até a estruturação 

detalhada para melhor receber os 

turistas e foliões locais. 

Com a suspensão do evento em todo 

o território nacional em 2021, devido 

à pandemia do novo coronavírus, 

a estimativa, de acordo com dados 

da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), é que o Brasil 

tenha deixado de arrecadar R$ 8 

bilhões, considerando-se os valores 

movimentados no Carnaval de 2020.

Os prejuízos envolveram toda a 

cadeia produtiva, e pelo menos 70 

mil postos de trabalho deixaram 

de ser criados, sendo 25 mil deles 

empregos formais para profissionais 

que atuam em bares, restaurantes e 

serviços de hotelaria com registro em 

carteira durante o período. Além dos 

trabalhos formais, o setor informal foi, 

também, duramente atingido com o 

cancelamento do Carnaval.

Belo Horizonte
Público: 4,5 milhões
Ocupação hoteleira: 56,04%

Distrito Federal
Público: 1,5 milhão
Ocupação hoteleira: 32%
Movimentação financeira:  
R$ 200 milhões

Olinda
Público: 3,6 milhões
Ocupação hoteleira: 98%
Movimentação financeira: 
R$ 295 milhões

Recife
Público: 2 milhões
Ocupação hoteleira: 98%

Rio de Janeiro
Público: 7 milhões
Ocupação hoteleira: 93%
Movimentação financeira:  
R$ 4 bilhões

Salvador
Público: 16,5 milhões
Ocupação hoteleira: 95%
Movimentação financeira:  
R$ 1,8 bilhão

São Paulo
Público: 15 milhões
Ocupação hoteleira: 65%
Movimentação financeira:  
R$ 2,75 bilhões

Números de 2020

Fontes: prefeituras e governo 
do Distrito Federal

Centro histórico de Salvador

Foto: Travel Motion
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Gestão Pública 
do Carnaval
A organização por trás da festa
Todos os anos, uma multidão invade 

as ruas e as passarelas. É máscara, 

fantasia, samba, axé e irreverência. 

Quem vê o Carnaval pela televisão ou 

quem está nas ruas não faz ideia da 

trabalheira que é, literalmente, colocar o 

bloco na rua. 

Apesar de o Carnaval e muitas de suas 

principais atrações serem organizados 

por grupos privados, os serviços e a 

estrutura do evento são ancorados 

pela gestão pública. Em Recife, cabe à 

Secretaria Municipal de Cultura; no DF, 

é de responsabilidade da Subsecretaria 

de Difusão e Diversidade Cultural; 

em São Paulo, a coordenação fica por 

conta da SPTuris e das subprefeituras; 

no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Salvador, quem viabiliza o Carnaval 

são empresas públicas de turismo, a 

Riotur, a Belotur e a Saltur.

Dentro da gestão pública, o carnaval 

abrange uma infinidade de ações, como: 

instalação de infraestrutura, contratação 

de artistas, captação de patrocinadores, 

ordenamento do trânsito e transporte, 

instalação de banheiros químicos e 

tendas de acolhimento, policiamento 

e atendimento médico, além de 

outras iniciativas que fazem parte da 

estruturação da festa.

Na capital baiana, a empresa Salvador 

Turismo (Saltur) faz a coordenação geral 

do Carnaval junto com os demais órgãos 

municipais. Ela atua no planejamento 

do circuito e no controle de fluxo dos 

desfiles; provém infraestrutura dos postos 

de controle, arquibancadas, estruturas 

oficiais no circuito do Campo Grande; faz 

a contratação de atrações tanto para as 

apresentações dos trios elétricos como 

para os palcos nos bairros; e realiza 

reuniões periódicas durante todo o ano 

com os demais órgãos envolvidos para a 

realização da festa. 

O carnaval de rua de São Paulo é 

coordenado pela SMSUB (Secretaria 

Municipal das Subprefeituras), e os 

desfiles oficiais das escolas de samba 

são conduzidos pela Secretaria Executiva 

de Lazer (SEL) e a SPTuris (São Paulo 

Turismo – Empresa de Turismo e Eventos 

da Cidade de São Paulo). Os demais 

órgãos atendem às solicitações dos 

organizadores a partir da Comissão 

Intersecretarial, que reúne as secretarias 

municipais de Cultura, Turismo, Subprefeituras, 

Saúde, Segurança Urbana, Mobilidade e Transportes, 

Comunicação, Direitos Humanos e Cidadania, 

Licenciamento e Desenvolvimento Urbano.

Em Belo Horizonte, o Grupo de Trabalho é 

coordenado pela Belotur e é composto pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico; pela Secretaria de Assuntos 

Institucionais e Comunicação Social; pelas 

secretarias de Governo, Saúde, Política Urbana, 

Cultura, Segurança e Prevenção, Assistência 

Posto de Comando durante o Carnaval (COP – Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte)

Foto: Nathalia Coelho

Social, Segurança Alimentar e Cidadania; 

pelas Superintendências de Limpeza Urbana e 

Desenvolvimento da Capital; pela Procuradoria-

Geral do Município e pela BHTrans. Entre os 

membros convidados, estão a Polícia Militar e o 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Em Olinda, a Secretaria de Cultura é o grande 

centro de coordenação, comunicação e distribuição 

de tarefas de toda a organização do Carnaval, 

que conta com a própria estrutura do município, do 

estado e também do Governo Federal.
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“Cada secretaria tem a sua função. 
Quem ordena o fechamento da 
cidade para o trânsito é a Secretaria 
de Trânsito; quem faz o controle 
dos ambulantes, de onde pode ter 
comércio, é a Secretaria de Controle 
Urbano; a Secretaria de Saúde 
monta estrategicamente os pontos 
de atendimento, dos socorros e de 
escoamento de emergência na cidade; 
a Secretaria de Segurança faz o plano 
de segurança conjuntamente com o 
governo do estado e a Polícia Militar, 
que realizam todo um processo de 
estudo de onde tem os maiores 
gargalos, onde a polícia deve se 
localizar. É uma operação de guerra 
de mais ou menos 6 meses para 
prepararmos o evento”,

CONTA  ALEXANDRE  M IRANDA ,  D I RETOR 
DE  CULTURA  DA  PREFE I TURA  DE  OL INDA .

No Rio de Janeiro, a Riotur é a responsável pela organização 

e coordenação do carnaval de rua e do desfile da Avenida 

Intendente Magalhães. Já os desfiles da Sapucaí são de 

competência da Liga Independente das Escolas de Samba 

(LIESA), que recebe a cessão do espaço do sambódromo por 

um determinado período para organizar e operacionalizar a 

festa naquele local.

“A prefeitura, através da Riotur,  
faz um contrato de cessão do 
espaço com a LIESA por um 
período de quatro meses. A LIESA é 
responsável por todo o operacional 
de realização do evento, mas sob 
nossa fiscalização”,

EXPL ICA  O  V ICE-PRES IDENTE 
DA  R IOTUR ,  BRUNO MAT TOS .

Escola de Samba Grande Rio

Foto: Fernando Grilli / Riotur
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Atrações e organizadores do 
Carnaval ao redor do Brasil

BELO 
HORIZONTE

SALVADOR RIO DE 
JANEIRO

Blocos caricatos, 
escolas de samba, 
Kandandu, blocos  

de rua e palcos

Trios sem corda, 
blocos de trio com 
corda, blocos afro, 

afoxés e palcos

Sambódromo e 
Avenida Intendente 
Magalhães (escolas 
de samba) e blocos 

de rua

Gratuito
Predominantemente 
gratuito e pago nos 

blocos de corda

Sambódromo: pago 

Avenida Intendente 
Magalhães e blocos 

de rua: gratuito

Belotur

Saltur + Coalizão de 
Órgãos Municipais + 
Órgãos Segurança 
Pública Estadual

Riotur

SÃO 
PAULO

RECIFE OLINDA DISTRITO 
FEDERAL

Sambódromo 
(escolas de 
samba) e  

blocos de rua

Blocos de rua  
e palcos

Carnaval de  
rua e palcos

Blocos de  
rua e escolas  

de samba

Sambódromo: 
pago

Blocos de  
rua: gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito

SPTuris e 
SMSUB

Comissão 
Intersecretarial

Secretaria  
de Patrimônio, 

Cultura e 
Turismo

Subsecretaria 
de Difusão e 
Diversidade 

Cultural

ATRAÇÕES

ACESSO  
À ATRAÇÃO 
PRINCIPAL

ÓRGÃO 
PÚBLICO 

RESPONSÁVEL
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Para o planejamento e a gestão 

de todo o evento, os órgãos 

públicos de cada cidade contam 

com profissionais capacitados 

e equipe técnica que enfrentam 

desafios diários, durante todo o 

ano, e não somente no período 

oficial do evento, a fim de 

qualificar as políticas e ações 

relacionadas ao Carnaval.

De acordo com Marah Costa, 

Diretora de Eventos da Belotur, 

cabe ao Executivo o papel 

fundamental de propor, planejar, 

coordenar e monitorar todas as 

políticas públicas relacionadas 

à realização do Carnaval, não 

apenas no que diz respeito à 

organização do evento, mas 

também à sua relevância social, 

cultural e econômica. 

Tais políticas públicas precisam 

ser construídas por todas as 

partes envolvidas: Poder Exe-

cutivo Municipal, Legislativo e 

Sociedade Civil. As alternâncias 

de governo, que ocorrem a cada 

4 ou 8 anos, podem impactar a 

continuidade de determinadas 

políticas públicas, por isso é mui-

to importante criar instrumentos 

legais, marcos regulatórios, entre 

outros mecanismos de fortale-

cimento e institucionalização des-

sas políticas.

“A gente não consegue atrelar 

orçamento na legislação, mas a 

gente tem estudado percentuais; 

por exemplo: do valor que a 

prefeitura captar, tantos por cento 

deverão ir para ações com blocos 

de rua; outra porcentagem para 

as escolas de samba...”, finaliza 

Marah Costa.

Já em Olinda, por se tratar de 

uma manifestação de extremo 

interesse popular, o Carnaval é 

amparado em legislação própria, 

e a troca de gestão “não afeta 

a sua realização, salvo ações 

estratégicas. Como exemplo, 

temos a estratégia da atual 

gestão de investir nas ações de 

sensibilidade do folião, tocando 

o inconsciente daqueles que 

visitam o município, valorizando a 

experiência imaterial e intangível”, 

ressalta Paulo Meira, Chefe do 

Setor de Operações da Secretaria 

de Patrimônio, Turismo e Cultura. 

No âmbito de São Paulo, o 

Coordenador de Eventos da 

prefeitura, Vander Lins, diz que o 

Carnaval passa muito pela res-

ponsabilidade, principalmente 

pelo entendimento do que é Car-

naval. “É uma livre manifestação 

popular, um elemento cultural 

tradicional, um evento de arreca-

dação e, portanto, fomento ao 

turismo no município. É o uso do 

espaço público pela população. 

Ele é tudo isso, mas o fato de ele 

ter essas nuances, todo ano é jo-

gado para um alguém com mais 

força na narrativa que alguma 

dessas nuances. Então, ele não conse-

gue ser plenitude, ele é um desses itens. 

Ele não pode ser uma coisa por vez, ele 

precisa ser tudo isso simultaneamente”.

Em todas as cidades, o papel das 

administrações é equilibrar desafios que 

vêm de vários lados, seja da sociedade 

civil, das empresas patrocinadoras e dos 

próprios órgãos públicos.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, 

afirma que o papel do Executivo é 

conseguir realizar um evento da forma 

mais equilibrada possível, no que diz 

respeito a todas as partes interessadas, 

“sobretudo que possa contribuir com a 

nossa cultura e tradições, mas que, ao 

mesmo tempo, gere desenvolvimento 

socioeconômico, contribuindo para a 

geração de emprego e renda, e que 

possa, cada vez mais, ser também um 

instrumento de promoção da cidade, seja 

como destino turístico ou para melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos”. 

Na opinião do vice-presidente da Riotur, 

Bruno Mattos, um dos principais desafios 

enfrentados pela prefeitura é ordenar 

os acessos no entorno do evento e a 

rotina do cidadão que não participa 

dele. “Nosso desafio sempre é dar uma 

liberdade de ordenamento onde as 

pessoas que não participam consigam 

manter seu fluxo e sofram menos 

impacto possível”.

Aliar interesses é o 
grande desafio para 
as equipes técnicas 

Desfile das Escolas de Samba de São Paulo

Foto: Paulo Lopes / LigaSP
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O retorno dos eventos no 

contexto de controle da 

pandemia da Covid-19 é um 

desafio para os fazedores 

do Carnaval. Diante da 

incerteza sobre a situação 

sanitária do país, tanto as 

administrações públicas quanto 

os organizadores de blocos e 

escolas de samba apostam na 

recuperação econômica como 

a única saída para voltar ao 

calendário em grande estilo. 

É notório que o crescimento da 

festa, a cada ano, demanda mais 

investimentos e profissionalismo 

para a sua execução, e o 

financiamento público, na 

maioria das cidades, não é 

suficiente para montar uma 

estrutura mínima adequada para 

a realização do evento. 

O patrocínio é, sem dúvida, 

o “calcanhar de Aquiles” do 

Carnaval em todas as esferas, 

seja para as escolas de 

samba, os artistas, os blocos 

de rua e também para as 

administrações públicas. 

Em algumas localidades, 

a redução nos valores de 

financiamento direto do 

carnaval, motivada por crises 

econômicas ou até mesmo por 

pressão popular de alguns 

grupos – que não aceitam 

como justo o gasto de dinheiro 

público com este fim –, tornam 

a operacionalização do evento 

ainda mais complexa. 

A utilização de leis de 

incentivo à cultura, como a 

Lei Rouanet, não é novidade, 

mas uma solução na obtenção 

de recursos para artistas que 

pretendem participar da festa. 

Ter um projeto aprovado por 

uma lei de incentivo é só a 

primeira etapa. Chegar ao 

patrocinador e conseguir  

que ele invista no projeto é 

a parte mais difícil de todas 

as outras a serem cumpridas, 

mesmo para os projetos  

das celebridades.  

Nas pesquisas realizadas pela 

Secretaria Especial de Cultura, 

publicadas pelo Portal UOL em 

abril de 2019 e em fevereiro 

de 2020, é possível constatar 

que escolas de samba do Rio 

de Janeiro e de São Paulo têm 

recorrido à Lei Rouanet para 

conseguir os recursos para  

seus desfiles.

O crescimento do 
Carnaval requer ainda 
mais participação da 
iniciativa privada

Blocos de Rua de São Paulo

Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo

Galo da Madrugada 

Foto: Sérgio Bernardo / Prefeitura de Recife
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Rio de Janeiro
Captação de recursos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro

via Lei Rouanet para o Carnaval

Escola  
de samba

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Total captado 
(R$)

Portela – – 1.485.490,00 1.450.000,00 1.907.860,80 – 1.450.000,00

Mangueira 2.360.350,00 1.050.000,00 2.496.300,00 500.000,00 2.553.750,00 – 1.550.000,00

Paraíso do 
Tuiuti

– – 2.489.940,00 500.000,00 2.640.830,40 – 500.000,00

Salgueiro – – 1.988.549,00 500.000,00 2.518.636,81 – 500.000,00

Beija-Flor 5.793.721,50 – 2.439.480,00 500.000,00 2.467.940,00 – 500.000,00

Imperatriz – – 2.445.780.00 500.000,00 2.494.580,00 – 500.000,00

União da 
Ilha

– – 1.485.865,00 500.010,00 2.446.720,00 – 500.010,00

Mocidade – – 2.208.223,91 570.000,00 2.491.210,00 – 570.000,00

Grande Rio 6.757.066,80 6.757.066,80 2.515.490,00 2.138.000,00 2.491.210,00 1.510.000,00 6.684.000,00

São  
Clemente

– – 2.322.460,00 500.000,00 2.497.600,00 – 500.000,00

Unidos da 
Tijuca

5.800.000,00 – 2.302.466,10 590.000,00 2.488.210,00 – 590.000,00

Vila Isabel 1.223.938,38 – 2.510.303,00 900.000,00 2.740.800,00 550.000,00 1.450.000,00

Império  
Serrano

– – 2.110.820,00 500.000.00 2.382.600,00 – 500.000,00

Viradouro 652.000,00 – 1.245.460,00 – 2.022.070,00 – –

Total (R$) 22.587.076,68 4.086.000,00 30.046.627,01 9.648.010,00 34.144.018,01 2.060.000,00 15.794.010,00

Fonte: Secretaria Especial de Cultura, 14/02/2020

Escola de samba Valor aprovado (R$) Valor captado (R$)

Estácio de Sá – –

Viradouro 1.717.720.00 –

Mangueira 2.479.867,75 –

Paraíso do Tuiuti – –

Grande Rio 2.058.138,00 536.000,00

União da Ilha 2.301.160,00 –

Portela 2.136.981,60 –

São Clemente 2.497.600,00 –

Vila Isabel 4.992.530,50 –

Salgueiro 988.257,60 –

Unidos da Tijuca 2.729.050,00 –

Mocidade 5.637.100,81 –

Beija-Flor – –

Total 27.538.406,26 536.000,00

2017 2018 2019 2020
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São Paulo
Captação de recursos das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo 

via Lei Rouanet para o Carnaval

Escola  
de samba

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Aprovado 
(R$)

Captado  
(R$)

Total captado 
(R$)

Mocidade 
Alegre

1.857.380,00 1.098.000,00 1.727.020,60 550.000,00 1.852.808,00 573.000,00 2.221.000,00

Águia  
de Ouro

– – 1.284.064,00 – 1.514.421,00 – –

Vila Maria 1.592.501,50 350.000,00 1.541.584,00 400.000,00 2.276.680,00 – 750.000,00

Mancha 
Verde

1.303.900,00 1.300.000,00 2.289.100,00 2.364.100,00 3.426.370,00 3.426.370,00 7.090.470,00

Gaviões  
da Fiel

– – 1.843.000,00 90.000,00 – – 90.000,00

Dragões da 
Real

– – – – – – –

Colorado 
do Brás

– – 927.366,00 – 1.299.389,20 – –

Tucuruvi 1.236.500,00 – 1.988.000,00 – 1.458.251,20 – –

Vai-Vai 2.134.350,00 – – – – – –

Império de 
Casa Verde

– – – – – – –

Tom Maior 2.641.400,00 140.000,00 – – – – 140.000,00

Rosas  
de Ouro

1.409.500,00 767.283,83 1.154.585,60 1.145.000,00 1.606.649,59 579.000,00 2.491.283,83

Tatuapé – – 1.341.261,50 – – – –

X-9 785.500,00 157.655,44 – – – – 157.655,44

Total (R$) 12.961.031,50 3.812.939,27 14.095.981,70 4.549.100,00 13.434.568,99 4.578.370,00 12.940.409,27

Fonte: Secretaria Especial de Cultura, 14/02/2020

Escola de samba Valor aprovado (R$) Valor captado (R$)

Barroca Zona Sul – –

Tom Maior – –

Dragões da Real – –

Mancha Verde 3.980.569,00 3.980.569,00

Tatuapé – –

Império de Casa Verde 3.019.762,50 –

X-9 Paulistana – –

Pérola Negra – –

Colorado do Brás – –

Gaviões da Fiel – –

Mocidade Alegre 1.846.364,70 550.000,00

Águia de Ouro 1.624.926,00 –

Vila Maria 2.948.068,00 –

Rosas de Ouro 2.361.722,00 –

Total 15.781.412,20 4.530.569,00

2017 2018 2019 2020
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Em Salvador, a captação de 

patrocínio para a estrutura do 

Carnaval é feita por meio de pro-

cesso licitatório para a escolha 

de uma agência de comunicação 

que é responsável pelo processo 

e acompanhada pela prefeitura. 

No entanto, o maior obstáculo 

para obter recursos, na visão do 

presidente da Saltur, é a cen-

tralização do poder de decisão 

das marcas no sudeste do país, 

bem como a falta de uma visão 

mais apurada por parte do po-

der decisório das companhias. 

“Conhecem pouco dos merca-

dos locais, do seu potencial de 

alcance e das oportunidades 

comerciais que esses mercados 

possuem. Aqui temos condições 

de realizar uma entrega propor-

cional ao tamanho gigantesco 

da festa. Essa distorção faz com 

que os investimentos em deter-

minados setores não aconteçam, 

ou aconteçam ainda de forma 

aquém às entregas de que dis-

pomos”, destaca Isaac Edington.

O ideal, segundo ele, era que as 

marcas, ao invés de impor forma-

tos já definidos, determinados 

pelas suas matrizes, buscassem 

dialogar, compreender melhor a 

dinâmica de cada produto regio-

nal e seu potencial de alcance, 

e que definíssemos, juntos com 

elas, o escopo das entregas e os 

formatos diferenciados. “Cer-

tamente, os resultados seriam 

melhores para todos”, completa.

No Rio de Janeiro, a prefeitura 

lança o chamamento público com 

os Cadernos de Encargos para o 

Carnaval e orientações para as 

empresas que pretendem apre-

sentar propostas de produção e 

infraestrutura para suporte aos 

desfiles dos blocos de rua e áreas 

de entorno onde acontecem os 

cortejos, conforme projeto e cro-

nograma aprovados pela Riotur. 

Na capital mineira, o crescimento 

do evento tem atraído mais in-

vestimentos privados nos últimos 

anos. Em 2018, a prefeitura publi-

cou, por meio da Belotur, o edital 

de patrocínio do Carnaval para 

os anos de 2019 e 2020, através 

de Cota Única, para o custeio de 

infraestrutura, equipe, apoio lo-

gístico e ações promocionais de 

eventos relacionados à festa.

“À medida que o Carnaval foi 

crescendo e se consolidando 

como um importante evento 

turístico para a cidade, aumentou 

também o interesse das empresas 

privadas em patrocinar a festa, 

atraindo investimentos fundamen-

tais para a melhoria da estrutura 

Administração pública 
e patrocínio: parceria 
essencial no Carnaval

e o dinamismo do evento”, explica a Dire-

tora de Eventos da Belotur, Marah Costa.  

De acordo com a Belotur, o formato do 

patrocínio atual atende às necessida-

des financeiras, uma vez que as estru-

turas ofertadas e os serviços prestados 

são suficientes para garantir a qualida-

de do evento.

O mais complexo, segundo Marah  

Costa, “é ter a previsibilidade dos 

itens da planilha, quando trabalha-

mos o edital para duas edições. O 

ideal seria conseguir criar um ins-

trumento que tenha flexibilidade na 

concepção do caderno de encargos, 

garantindo adaptações e melhorias de 

um ano para o outro”.  

Em São Paulo, a captação de recursos 

é feita via Chamamento Público com 

validade anual. Para o Coordenador 

de Eventos do município, Vander Lins, 

os maiores desafios para a captação 

de patrocínio são a contrapartida de 

visibilidade para as marcas e a limi-

tação de ações com os blocos. “O 

ideal seria não ter patrocinadores ou, 

quando tivéssemos, que fosse possível 

negociar uma contrapartida perso-

nalizada, e não na forma de edital. 

Espero no futuro não ter que depender 

de patrocinador, depender do querer 

e do desejo autoritário de patrocínio. 

O patrocinador quer “canibalizar” o 

Carnaval como se fosse um mercado 

privado, e não dá para deixar isso 

acontecer”, desabafa.

Em Belo Horizonte, a contratação de artistas, subvenção de blocos de rua, escolas de samba e blocos caricatos, bem 

como toda a estrutura dos palcos espalhados pelas regionais da cidade são provenientes de investimento privado. 

Foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte
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Acessibilidade, susten-
tabilidade e inclusão: 
uma pauta constante

Falar de acessibilidade, 

inclusão e sustentabilidade 

no Carnaval é falar do evento 

em suas mais variadas pers-

pectivas. Um dos impactos 

negativos da festa é o aumen-

to do consumo e, consequen-

temente, da produção do lixo. 

Latinhas de cerveja, garrafas 

de água, serpentinas, confetes, 

adereços, tudo faz com que 

toneladas de lixo se acumulem 

até a quarta-feira de cinzas. 

Belo Horizonte é uma das 

capitais que acredita e prioriza 

projetos aliados à consciência 

ambiental e sustentável.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte 

Em 2018, a Belotur criou o “Bloco 

dos Catadores”, que represen-

tou um importante avanço na 

destinação correta dos resíduos 

sólidos da festa. Em parceria 

com a Ambev, em 2020, o projeto 

foi ampliado envolvendo asso-

ciações, assim como catadores 

autônomos, incluindo 5 pontos 

de apoio distribuídos estrategica-

mente pela cidade, que viabiliza-

ram não apenas a coleta, mas a 

triagem, pesagem e a venda dos 

materiais recolhidos. 

As condições para a realização 

do trabalho foram aprimoradas 

com a distribuição de equipamen-

tos de proteção individual (EPIs), 

banheiros exclusivos para uso 

dos catadores e equipe, além de 

espaço de descanso e alimen-

tação. “O resultado financeiro 

foi importante não só para as 

associações que receberam 

pelo aluguel de equipamentos, 

caminhões para o transporte e 

gestão da coleta, como também 

para os mais de 360 catadores, 

muitos em situação vulnerável, 

que receberam, além da diária 

pelo dia trabalhado, o valor do 

material recolhido com preços 

acima dos normalmente pratica-

dos”, conta a Diretora de Eventos, 

Marah Costa. 

A preocupação com a sustenta-

bilidade não se resume às ações 

dos catadores. O projeto P4Tree, 

desenvolvido pelo Departamen-

to de Química da UFMG, que 

atualmente integra o Programa 

de Pesquisa e Inovação Turística 

da Belotur, o fuTurismo, é outra 

iniciativa de preservação do meio 

ambiente da Prefeitura de Belo 

Horizonte. Na prática, a tecnolo-

gia é implantada em banheiros 

químicos, alocados em diferentes 

pontos da cidade durante os qua-

tro dias do Carnaval. A pastilha 

presente no banheiro P4Tree ab-

sorve o fósforo existente na urina, 

o qual é posteriormente utilizado 

na fabricação de fertilizantes, 

que, ao final do ciclo, retorna 

como adubo para as praças e os 

parques da Fundação Municipal 

de Parques.

Banheiros químicos plotados com a identidade visual do projeto P4Tree.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte
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“Além das ações de sustentabilidade, 

em 2020, ampliamos a descentralização 

dos palcos oficiais da festa. Articulamos 

com mobilizadores locais para escolher 

o melhor lugar que envolvesse toda a co-

munidade do entorno, o que deu bastante 

certo. Precisamos também evoluir nessa 

questão da acessibilidade, que é um 

desafio para todos. Em 2020, recebemos 

uma consultoria profissional para falar de 

inclusão e acessibilidade em eventos, o 

que nos ajudou muito”, conta Luiza Reale, 

Gerente de Planejamento e Integração da 

Diretoria de Eventos da Belotur.

No Carnaval de Brasília, a coleta de 

resíduos também é levada a sério.  

Regras para participação na campanha  

Bloco Brasília Limpa:

•  Autogestão dos resíduos gerados pelos blocos cadastrados.

•  Participação dos foliões indicando o bloco mais limpo de 

Brasília por meio de postagem de fotos no Instagram com 

a hashtag #BSBLIMPA (+) NOME DO BLOCO ou qualquer 

outra semelhante.

•  Colaboração dos foliões para a limpeza durante o evento.

•  Disponibilização de lixeiras ou outra estratégia de recolhi-

mento dos resíduos por parte da organização do evento.

•  Divulgação prévia pelos blocos, nas redes sociais e 

demais meios de divulgação, de orientações sobre como 

colaborar com a limpeza.

•  Divulgação de mensagens educativas durante e após  

o evento (dispersão).

“Além de premiar os blocos mais limpos 
e sustentáveis, existe o ‘Concurso Miss 
Gari’, em que a gente faz um trabalho 
para elevar a estima das moças que 
trabalham na limpeza urbana”,

CONTA  SOL  MONTES ,  SUBSECRETÁR IA  
DE  D I FUSÃO  E  D IVERS IDADE  CULTURAL  D ISTR I TO  FEDERAL .

A premiação ocorre desde 2015 com o objetivo de acabar com o preconceito sofrido pelas varredoras de rua. 

Foto: Gabriel Jabur / Agência Brasília

Com a campanha Bloco Brasília Limpa, 

promovida pelo Serviço de Limpeza 

Urbana (SLU), os blocos que se empe-

nham na gestão dos resíduos gerados 

em seu percurso, mobilizando os foliões 

para o descarte adequado durante os 

desfiles, recebem certificados.

Há também o Concurso Miss Gari, 

projeto que surgiu para resgatar a 

autoestima das garis, além de cha-

mar a atenção da sociedade para a 

inclusão social e quebra de precon-

ceitos. O concurso serve como refle-

xão sobre a condição das garis e sua 

importância fundamental na limpeza 

da cidade. 

Foto: Getty Images/PeopleImages
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A cidade de São Paulo possui um am-

plo serviço de apoio ao público mais 

vulnerável a assédios. Entre várias 

ações, destacam-se projetos como o 

“Anjos do Carnaval”, que reúne vo-

luntários para atuar no combate ao 

racismo e em questões relacionadas 

à população LGBTQI, Criança e Ado-

lescente, Juventude e pessoas em 

situação de rua. Esses voluntários ca-

pacitados atuam nas tendas de acolhi-

mento, que são instaladas ao lado dos 

postos médicos. A ação conta também 

com a participação de representantes 

do Ministério Público, produtoras da 

Secretaria Municipal da Cultura, advo-

gadas designadas pela Comissão 

Estadual da Mulher Advogada e OAB, 

psicólogas e assistentes sociais de-

signadas pela Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania.

Outra ação é o “Ônibus Lilás”, que 

conta com a presença de uma psicólo-

ga e uma assistente social, recebendo 

denúncias de assédio e violência contra 

as mulheres durante os desfiles dos 

blocos, além da distribuição de pre-

servativos masculinos e femininos. No 

ônibus, também está presente a Guarda 

Civil Metropolitana (GCM), por meio do 

seu programa Guardiã Maria da Penha, 

dando apoio e segurança ao ônibus 

durante os dias de festa.

Os foliões em São Paulo podem recorrer aos auxílios prestados pela Unidade Móvel de Atendimento às Mulheres – o Ônibus Lilás. 

Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo

Já a Secretaria de Assistência Social 

disponibiliza orientadores socioeduca-

tivos dos Serviços Especializados de 

Abordagem Social (SEAS) para atuar, 

por meio da busca ativa nas regiões 

onde ocorrem os desfiles, identificando 

a incidência de trabalho infantil.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência (SMPED), realiza o projeto 

“Samba com as Mãos”, que merece 

destaque. A iniciativa disponibiliza 

vídeos com a tradução em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e audio-

descrição dos 14 sambas-enredos das 

agremiações que pertencem ao Grupo 

Especial de São Paulo. Tudo isso é 

feito direto do sambódromo e disponi-

bilizado pelas redes sociais da SMPED. 

O objetivo é incluir pessoas com defi-

ciência auditiva e visual na maior festa 

cultural do país.

Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo

Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo
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Camarotes Acessíveis 
e Observatório da 
Discriminação Racial: 
iniciativas de Salvador

Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador

Em Salvador, os camarotes acessíveis 

foram criados pela Secretaria Muni-

cipal de Promoção Social e Combate 

à Pobreza (SEMPRE) para promover 

a inclusão de idosos e pessoas com 

deficiência. Os camarotes acessíveis 

ficam localizados no Campo Grande, 

na Piedade e em Ondina. A ideia é 

ofertar a esses públicos mais conforto 

e vista privilegiada dos festejos. O ho-

rário de funcionamento dos camarotes 

varia, adequando-se às apresentações  

nos circuitos.

Casos de racismo e de violência contra 

a mulher e a população LGBT tam-

bém são tratados pela Prefeitura de 

Salvador por meio do Observatório da 

Discriminação Racial, LGBT e Violên-

cia Contra a Mulher, uma iniciativa da 

Secretaria Municipal da Reparação com 

apoio da Superintendência de Políticas 

para as Mulheres. O objetivo do Obser-

vatório é implementar medidas efetivas 

para auxiliar no trabalho de combate a 

esses crimes e diminuir as desigualda-

des ocorridas durante o Carnaval.

Camarotes Acessíveis e Observatório da Discriminação Racial.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Salvador
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A Prefeitura de Salvador também 

incluiu na operação do carnaval o 

apoio aos catadores de materiais 

recicláveis, com dois espaços 

para descanso, lanche e banhei-

ro, reforçando a importância do 

cuidado com os trabalhadores 

durante os dias da festa.

Espaços de Acolhimento: 

iniciativa de Olinda 

Em Olinda, tem diversão para 

uma multidão de foliões duran-

te o Carnaval, inclusive para 

os filhos dos trabalhadores do 

evento. Pensando nesses pro-

fissionais, que muitas vezes não 

têm onde deixar seus filhos, a 

prefeitura da cidade criou os 

Espaços de Acolhimento. Além 

de receber essas crianças, a 

estrutura foi idealizada, também, 

para combater o trabalho infantil 

durante os dias de festa. 

“A prefeitura reuniu diversos 

setores de Direitos Humanos para 

dar garantia de que o trabalho 

infantil fosse combatido de forma 

presente e forte no Carnaval. Nós 

víamos que as pessoas levavam 

as crianças e muitas delas dor-

miam no chão, em cima de caixas 

de isopor... era uma coisa muito 

chocante”, explica Alexandre 

Miranda, Diretor de Cultura. 

Os Espaços de Acolhimento do 

Carnaval de Olinda oferecem 

programação exclusiva com de-

senhos, artesanatos e bailinhos 

para os pequenos, além de três 

alimentações diárias e estrutura 

com ar condicionado e colchões 

higienizados. Os pais deixam 

os filhos pela manhã e buscam 

quando terminam seu trabalho. 

Espaços de Acolhimento atuam no combate ao trabalho infantil.

Foto: Thiago Bunzen

“Quem executa o projeto é a Secretaria de Direitos 
Humanos da cidade, coordenada pela Secretaria de 
Cultura, que faz esse complemento do significar da 
criança estar no carnaval, e ela tem toda a garantia de 
segurança alimentar, de acompanhamento psicológico 
e assistência social. Temos muito orgulho desse 
centro porque, através dele, hoje já existem aqueles 
filhos que estão trabalhando no carnaval”, 

COMPLETA  ALEXANDRE  M IRANDA ,  D IRETOR  DE  CULTURA  DE  OL INDA .

Foto: Marcos Paulo Prado
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Com o status de megaevento, o 

Carnaval passou a integrar o calendário 

cultural e turístico em nível mundial. 

Apesar de o patrocínio de empresas 

privadas garantir a viabilização da 

festa na maioria dos casos, o evento 

ainda é carente de políticas públicas 

direcionadas à sua cadeia produtiva. 

Em algumas cidades, o estímulo à 

geração de emprego e renda, por meio 

de profissionalização, é assunto tratado 

pelos gestores de forma mais intensiva.

A cadeia produtiva do Carnaval é 

composta por diversos atores culturais 

e trabalhadores, que são agentes 

ativos na realização do evento e 

os maiores responsáveis pela sua 

atratividade e continuidade. 

Na capital mineira, o diálogo com 

esses atores é priorizado para buscar 

soluções de renda para aqueles que 

dependem da festa para faturar. 

Pensando nisso, em 2021, foi realizado 

o Projeto de Empreendedorismo e 

Capacitação para o Carnaval de Belo 

Horizonte, iniciativa da prefeitura, 

por meio da Belotur, em parceria com 

o Sebrae Minas, com o objetivo de 

qualificar os atores e trabalhadores 

envolvidos na realização do evento.

A programação foi baseada na 

manutenção e no fortalecimento 

da cadeia produtiva para além do 

período carnavalesco, com seminários, 

cursos e workshops em que blocos 

de rua, escolas de samba e blocos 

caricatos tiveram a oportunidade 

de aprimorar seus conhecimentos 

em áreas diversas, visando ao 

entendimento do produto empresarial 

e artístico envolvido com o evento.

Cadeia produtiva 
do Carnaval

Muitos são os caminhos para o fortalecimento 
da cadeia produtiva do Carnaval

“O convênio com o Sebrae é um 
instrumento importantíssimo para 
formação e capacitação dos atores. O ideal 
é que este projeto seja pensado em âmbito 
nacional para que outras cidades também 
possam desenvolvê-lo e, assim, ampliar os 
resultados em seus carnavais”, 

RESSALTA  MARAH  COSTA ,
D IRETORA  DE  EVENTOS  DA  BELOTUR . 

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio 

da Belotur, pretende publicar, em abril 

de 2022, três editais de estruturação 

para os atores do Carnaval de Belo 

Horizonte. Ao todo, serão investidos 

cerca de R$ 3,7 milhões em ações para 

reestruturação da cadeia produtiva 

do evento de rua. O objetivo da 

prefeitura é fomentar e manter vivas as 

manifestações culturais carnavalescas 

para que, em sua próxima edição, o 

Carnaval de Belo Horizonte continue 

sendo um dos melhores do país.

A capacitação dos atores em BH 

chamou a atenção do gestor da Saltur/

Salvador, Isaac Edington. Segundo ele, 

a adesão a programas de capacitação 

não correspondeu às expectativas 

na capital baiana. Ele relembrou que 

a prefeitura realizou programa de 

capacitação de entidades do Carnaval 

da cidade: 

“Conseguimos captar um recurso 

significativo com apoio do Itaú destinado 

a esse programa. Eram em torno de 

50 entidades beneficiadas, todas elas 

com muitos problemas recorrentes, em 

especial no processo de formalização 

e documentação, o que dificulta 

diretamente que essas entidades e 

grupos consigam captar recursos ou 

receber apoio do poder público. Fizemos 

um esforço enorme para que pudéssemos 

colocar os responsáveis para participar 

do programa. Muito poucos levaram a 

sério, infelizmente”, lamenta.
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Isaac observa que muitas entidades 

são bastante organizadas e proativas, 

passam o ano inteiro fazendo Carnaval, 

realizam ensaios e diversas outras 

atividades relacionadas ao evento. 

“Durante o ano inteiro, elas estão 

trabalhando, e isso as fortalece. 

Cativam seu público e, no período do 

Carnaval, já possuem uma base de 

recursos para sua participação; elas 

conquistam mais adeptos e também 

estão mais estruturadas para conseguir 

apoio e patrocínio. Diferentemente de 

outras, que praticamente não realizam 

qualquer atividade ao longo do ano e 

apenas se mobilizam quando o carnaval 

se aproxima e elas começam a ativar os 

potenciais patrocinadores, apoiadores e 

sobretudo o poder público. Isso precisa 

mudar. Precisamos avançar muito nesse 

ponto e continuar nos mobilizando para 

mudar essa realidade”, desabafa.

Na cidade de São Paulo, a cadeia 

produtiva do Carnaval é enxergada 

sob diversos ângulos, seja do objeto 

artístico, que engloba os artesãos, 

os artistas, os músicos, seja a partir 

do olhar do turismo, que visualiza 

as atividades econômicas a partir 

dos hotéis, restaurantes, bares e da 

mobilidade urbana (transportes). “A 

gente trabalha não o tema Carnaval, 

mas os atores do universo do Carnaval 

ao longo do ano, em diferentes ações”, 

explica Vander Lins, coordenador de 

Eventos da Prefeitura de SP.  

No Distrito Federal, a forte preocupação 

em capacitar, profissionalizar e articular 

a cadeia produtiva carnavalesca que 

vive no entorno das quadras de ensaios 

levou a Secretaria de Estado de Cultura 

e Economia Criativa a lançar, em outubro 

de 2021, o Edital de Chamamento 

Público de Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) para a criação da Escola do 

Carnaval. O projeto é o primeiro eixo 

da política de fomento às entidades 

carnavalescas de ações continuadas, da 

Subsecretaria de Difusão e Diversidade 

Cultural (SDDC), que desenvolverá a 

capacitação de entidades carnavalescas 

ao longo de 2022, visando potencializar 

as agremiações para os desfiles no 

Carnaval de 2023.

A proposta é promover capacitação de 

até 500 membros de cada comunidade 

em gestão de carnaval e projetos 

sustentáveis, além de financiar eventos 

esporádicos de produção dos agentes 

para vivenciarem suas composições, 

reuniões e festejos fora de época.

“Esse edital é para retomada das 

atividades e financiamento das ações do 

barracão, da entidade, do grupo, para 

pagamento de despesas com vista a 

que estes atores voltem às atividades e 

possam participar da profissionalização 

do Carnaval, subsidiados e apoiados 

pelo Estado. Ao final de 2022, teremos 

outro edital para fomento do Carnaval de 

2023”, explicou Sol Montes, Subsecretária 

de Difusão e Diversidade Cultural do DF.

Para a Assessora Técnica de Política 

Cultural da Secretaria de Cultura de 

Recife, Carmem Lelis, uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pela gestão 

municipal em relação ao Carnaval é a 

cadeia produtiva, muito afetada durante 

a pandemia da Covid-19.  

“É muita gente envolvida nesse 

processo de fazer o Carnaval. 

Desde o comércio informal à 

venda de comida nas ruas, 

muita gente passa o ano inteiro 

esperando o Carnaval para ter 

recursos para o resto do ano. 

São costureiras, bordadeiras, 

sapateiros, artesãos de todos os 

níveis. É uma cadeia produtiva 

extremamente forte e uma 

dificuldade muito grande de 

organização interna desses 

grupos comunitários. O auxílio 

emergencial do projeto AME 

Carnaval foi uma saída que 

a prefeitura encontrou para 

atender, a princípio, esse 

movimento durante a pandemia”, 

explicou Carmem. 

No Rio de Janeiro, os artistas 

do Carnaval recebem incentivos 

de diversas formas. Um deles é 

o Concurso Público de Bandas 

Carnavalescas, que a Prefeitura 

realiza, por meio da Secretaria de 

Turismo, para incentivar artistas 

locais durante o Carnaval. As 

bandas fazem um cadastro na 

Riotur e uma comissão técnica 

avalia os candidatos. Os 16 

grupos classificados recebem 

um prêmio em dinheiro para se 

apresentar em quatro bailes 

populares, com duração de 

três horas cada um, no local, 

dia e horário previamente 

determinados pela Riotur. 

O Terreirão do Samba, espaço 

cultural voltado para a 

preservação do samba e da 

cultura popular, é outra forma 

encontrada pela Prefeitura do 

Rio para incentivar músicos e 

sambistas do município. 

Em 2021, a administração 

municipal abriu um Chamamento 

Público para reabertura e 

funcionamento do espaço 

durante o ano todo com shows  

de MPB e samba.

Carnaval de Olinda

Foto: Brastock
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Terreirão do Samba, no Rio de Janeiro

Foto: Alexandre Macieira / Riotur

Em 2021, a Prefeitura do Rio também 

lançou o edital “Cultura do Carnaval 

Carioca” para receber propostas de 

quem depende da folia de rua. O edital 

foi direcionado para representantes 

de blocos, bandas, bailes, turmas, 

fanfarras, cordões e outras 

manifestações culturais que tenham o 

mínimo de três anos de existência no 

carnaval carioca. 

O conjunto de iniciativas realizadas por 

prefeituras e órgãos ao redor do Brasil, 

sejam ações de capacitação, editais, 

incentivos ou auxílios emergenciais, é 

de extrema relevância para garantir o 

desenvolvimento da cadeia econômica, 

o crescimento e a perenidade do evento, 

tendo em vista que os agentes culturais e 

trabalhadores da cadeia produtiva são a 

raiz da cultura carnavalesca no país.

É importante reforçar que a alta 

geração de emprego e renda durante 

o período do Carnaval, muitas vezes, 

representa a maior parte da renda 

anual de diversos brasileiros, que 

sobrevivem das ações carnavalescas.  

Entende-se, portanto, que o conjunto 

dessas ações visa contribuir para a 

evolução, longevidade e sustentabilidade 

(econômica, social e ambiental) do 

Carnaval em todo o país. 

“Neste momento de planejamento  

e organização do próximo Carnaval, 

esses encontros são imprescindíveis, 

e poder participar deles é só alegria 

pra mim. Além da parte econômica e 

da saúde, o Carnaval é também uma 

questão de trazer alegria aos nossos 

cidadãos, alegria ao turista, alegria às 

pessoas. Gostaria não só de agradecer, 

mas também de parabenizar Belo 

Horizonte pela iniciativa.” 

(Rafael Bandeira, diretor  

de Operações da Riotur)

“Achei importante o propósito dessa rede. 

Não é uma organização, um movimento, 

mas um botão de emergência. A gente 

poder pegar o telefone e ligar para um, 

ligar para outro, conversar e trocar ideias. 

Acho que essa rede de cooperação 

formada a partir daqui é fundamental 

sobretudo num momento como esse e 

também no futuro. É superimportante 

valorizar essa iniciativa da Belotur e do 

Sebrae Minas. Que possamos prosperar e 

seguir em frente com essa cooperação.” 

(Isaac Edington, presidente da Saltur – 

Empresa Salvador Turismo)

“Estar em rede é primordial em 

tempos atuais, sendo quase 

impossível pensar em algo 

contrário. A Rede de Gestores 

das Cidades do Carnaval, além 

de outras grandes vantagens, 

potencializa o compartilhamento 

de informações e experiências que 

em muito contribuem para a tomada 

de decisões mais assertivas e 

condizentes com os princípios  

da eficiência e economicidade  

na administração pública.” 

(Paulo Meira – Chefe do  

Setor de Operações da  

Secretaria de Patrimônio,  

Cultura e Turismo de Olinda)

Depoimentos 
dos Gestores 
Públicos
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“É interessante verificar as 

experiências de outros estados, de 

outras cidades, pegar experiências 

do que deu certo e do que não 

deu certo e saber como lidar para 

corrigir. O nosso trabalho aqui, em 

alguns meses, influenciou o edital 

que nós lançamos da Escola de 

Carnaval, e olhando o potencial 

desse grupo eu acredito que é uma 

constante evolução, nunca haverá 

de fato um fim. Sempre teremos 

um ponto para debater ou realizar 

melhorias, adaptação a novas 

realidades. É uma experiência bem 

interessante ter esse grupo. Eu fui 

surpreendido por isso.” 

(Caio Lobato, coordenador de  

Projetos e Eventos Especiais  

da Subsecretaria de Difusão  

e Diversidade Cultural do DF)

“Uma rede de cidades é uma rede 

mesmo, e a partir dela é possível  

criar programações com tecnologias – 

falando do conhecer, do dominar a 

forma, a técnica –, acho que deveríamos 

ter isso como meta anual. Insisto que a 

gente precisa conhecer mais o Carnaval 

e entendo que precisamos ter uma 

pesquisa. Acredito que a rede pode 

propor isso de forma nacional.” 

(Vander Lins – coordenador de Eventos 

da Prefeitura de São Paulo/SP)

“A troca desses materiais e as 

milhares de inspirações e ideias 

oxigenam muito a gente. Fazem 

com que repensemos e entendamos 

que realmente há muitas lacunas 

ainda para suprir, ideias, projetos e 

formatos, o que para nós é incrível.” 

(Marah Costa – Diretora de  

Eventos da Belotur/BH)

“Tenho 22 anos atuando diretamente 

no Carnaval de Salvador e este  

é o primeiro encontro em que eu 

consigo ter um contato com algumas 

cidades do Brasil. Estou muito  

honrado com isso, vocês não sabem  

o respeito que eu tenho.” 

(Márcio Sampaio – Diretor de  

Eventos da Saltur/SA)

“É importante compartilhar angústias 

e entender que, independentemente do 

tamanho ou do que cada um planeja 

para o Carnaval da sua cidade, os 

desafios serão diferentes, mas existem; 

entender que não existe perfeição  

e que a gente vai aprendendo com o 

processo a partir do problema do outro 

e criando soluções em conjunto.  

É essa a importância da rede para mim  

e para o meu trabalho.” 

(Luiza Reale – Gerente de  

Planejamento e Integração da  

Diretoria de Eventos  da Belotur/BH)

“Esses conhecimentos, dentro da 

gestão pública, me fazem entender 

aquilo que um outro local fez, o que 

deu certo e está tendo repercussão 

dentro da comunidade em que 

está envolvido, e tentar entender 

se essa realidade cabe na nossa. 

É um exercício que eu diria que é 

delicioso, porque tentar fazer esses 

planejamentos e entender como essa 

realidade entraria no nosso caso faz 

a gente ampliar nossos olhares e 

nossas ações, em especial para tentar 

trazer e desenvolver novas políticas 

públicas para nossa cidade.” 

(Nathália Coelho – Gerente de Produção 

da Diretoria de Eventos da Belotur/BH)

“O ‘país do carnaval’ tem muitos 

carnavais, muita diversidade e 

muitas possibilidades. A rede é este 

momento de troca, de entender como 

cada cidade reage aos desafios que 

nós, gestores da festa, encaramos 

para colocar o evento na rua. A 

existência e continuidade da rede é 

fundamental para apresentarmos aos 

foliões opções de entretenimento e 

experiências particulares em qualquer 

canto do nosso país e fortalecer o 

evento de forma coletiva.” 

(Guilherme Lourenço – Assessor  

de Gestão da Diretoria de Eventos  

da Belotur/BH)

“Trabalhar de forma coletiva e 

colaborativa é o que eu acredito, e a Rede 

é o retrato disso. A troca de aprendizados, 

experiências e ideias em nossos encontros 

é muita rica e tenho certeza de que o 

Carnaval de cada cidade tem muito a 

ganhar com tudo isso. Fico feliz em poder 

fazer parte desta rede.” 

(Patrícia Jales – Assessora  

de Planejamento e Integração – 

Diretoria de Eventos da Belotur/BH)

“A Rede de Gestores do Carnaval 

foi de extrema importância para 

nosso trabalho aqui em Olinda. A 

articulação está sendo fundamental 

para que possamos trocar experiências, 

informações e práticas de produção 

na busca de, cada vez mais, realizar a 

maior festa popular do planeta, com o 

máximo de segurança e eficiência, tanto 

para os moradores como para os foliões. 

Mesmo num cenário de muitas incertezas, 

a rede criou a perspectiva de um novo 

momento da articulação cultural nessas 

cidades, onde o Carnaval ultrapassa 

a barreira do entretenimento. Criou-se 

um grande cinturão de salvaguarda do 

nosso Carnaval. Muito obrigado pela 

oportunidade de compartilhar esse 

momento com tanta gente comprometida 

com a cultura do nosso país!” 

(Alexandre Miranda, Diretor de  

Cultura da Prefeitura de Olinda) 






