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o Carnaval permite à sociedade brasileira se reconhecer como tal, favorecendo a 

construç.}o de sua identidade social. aquilo que nos torna Singularmente 

brasi leiros. Como todo ri tual. o Carnava l interrompe do fiuxo da vida cot id iana. 

colocando em relevo alguns de seus aspectos que normalmente n.}o sao 

evidentes, podendo alterar seu significado. O r itual é um melo privilegiado de 

acesso aos valores e ideologia de uma sociedade e é através dele que ela "pode 

ter (efetivamente tem) uma VisdO alternativa de si mesma"" Roberto DaMatta 

opõe o Dia da Pátria ao Carnaval, afirmando que enquanto no primeiro há um 

reforço da ordem social. através da explicitação dos elementos autoritários e 

hierárquicos da sociedade brasileira. o segundo dramatiza seu oposto. 

promovendo sua inversão. As folias de Momo celebram a Igualdade. dissolvendo 

temporariamente as barreiras sociais e cult urais que de'inem nosso cotidiano. 

promovendo a negação das estruturas de poder e autoridade. "Por tudo isso, o 

carnaval é a possibilidade utópica de mudar de lugar. de trocar de posiÇaO na 

estrutura social. De realmente inverter o mundo em direçao à alegria. à 
abundáncia. à liberdade e, sobretudo, à igualdade de todos perante a 

sociedade ... • O Carnaval permite assim a re4exão sobre a vida social. É comum, 

por exemplo. fantasias ironizando figuras e escândalos polfticos, 

Nesse contexto simbólico, não é dificil compreender o repúdiO que a notíCia do 

patrocfnlo da d itadura da Guiné Equator ial a Beija-Flor provocou nas redes 

sociais, como se o Carnaval estivesse sido maculado por valores que lhes sdO 

opostos. Como uma festa do povo, que celebra a igualdade. pode ser 

patrocinada por um governo autoritário, opressor. que n.}o respeita os d iretos 

humanos e mantém sua populaçdo em condição de m iséria, sobretudo quando 

a populaç.}o se indigna contra a corrupção e as tortuosas relações entre 

empresas e políticos que estão na ordem do dia? 

O debate em torno do patrocínio do governo da Guiné Equatorial à BelJa·Ror 

ganhou mais intensidade após a escola conquistar o título de Campea do 

Carnaval carioca Durante 24 horas. entre o dia 18 e 19 de Çevereiro. a FGY·DAPP 

monitorou o tema Carnaval nas redes sociais, que alcançou mais de 600 mil 

mençOes, das quais 72 mil Çoram identificadas no exterior, principalmente nas 

Cidades de Londres, Nova York e Toronto. A nuvem de palavras destaca os 

termos que ocorreram com mais frequência em relaçao ao Carnaval. Fica 

explíCito que, em relaçao a esse tema, o controverso patrocínio dominou a 

diSCUSsdO nas redes sociais. As palavras com maior número de mençOes foram 

"ditador", "d, tadura· e "controvérsia", alem das diretamente relacionadas ao 

desfile da escola e sua premiaç.:'io. Na imagem podem ser visualizadas ainda as 

palavras "dinheiro", "patrocínio· e "vergonha". A nuvem revela a indignação 

popular manifestada nas redes com a premiaç.:'io de um enredo supostamente 

patrocinado por uma ditatura. revertendo as usua,s referências positiVas ao 

Carnaval. 

Esse clima de opini.}o põe em foco o desejo de uma discussão ética mais 

qualificada, pois se o polêmico patrocínio não e ilegal, nem por Isso é 

moralmente aceitável. O fato dos jurados haverem negligenciado essa quest.:'io 

ética, premiando com o primeiro lugar a Beija-flor, ampliou a polêmica. lançando 

luz sobre questões que há muito vem sendo obscurecidas quando se trata do 

financiamento das Escolas de Samba. 

Nao é a primeira vez que o Carnaval carioca conta com apoio n~o ortodoxo. 

como é o caso da sua ligaç.'lO com a contravenç.:'io, mas essa ligaçao nunca foi 

percebida como um problema pela populaç~o . O Jogo do Bicho, para além de 

seus aspeaos legais e das diSputas terntoriais que lhe ~o pertinentes, faz parte 

da cultura popular brasJleira Ele está presente na música popular brasileira. na 
iteratura nacional, no teatro, no cinema e no anedotáriO popular. s~o 

conhecidos os processos de construção de palp,tes para o bicho que vai dar no 

jogo, a partir de sonhos ou eventos extraordinários, Gilberto Freyre afirma que o 

jogo é um brasileirismo e que era uma das poucas at ividades democráticas no 

iníCiO da vida republicana "Nos bondes, de regresso do trabalho à casa. um dos 

assuntos principais era qual dos passagei ros ganhara no bicho; e por quê. em 

virtude de que tabela ou de que sonho. Quase sempre era em virtude de sonho: 

em torno da Interpretaç.:'iO dos sonhos ou de seus símbolos se prolongavam 

conversas das quais part icipavam indivíduos de d iferentes classes. raças e 

profissões, democraticamente reu nidos pelo bonde e pela palx.'lo pelo Jogo do 

bicho"H" Há, portanto, continuidade simbólica entre o Carnaval e o Jogo do 

Bicho, e talvez por isso essa relaç.'lo ndo tenha sido questionada de forma 

consistente 

A polêmica em torno do suposto patrocínio do governo da Guiné Equatorial 

revlslta também essa antiga relaç.'lo das escolas com a contravençao, que tem 

Sido tolerada ao longo dos anos. Esse questionamento se volta, portanto, para o 

Carnaval e o des'ile. levando a um questionamento ético mais amplo. 
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