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Sobre a indústria criativa 
 Os portugueses trouxeram o Carnaval para o Brasil por volta de 1641 com o entrudo, uma festa que 
podia ser muito violenta e consistia em lançar nos outros todo o tipo de líquidos. Em 1841, o entrudo 
foi proibido por sua violência e o povo adaptou o evento com o intuito de continuá-lo. Depois disso, 
de 1855 a 1890, o Carnaval brasileiro teve uma grande evolução, foram criados clubes carnavalescos, 
ranchos, blocos e cordões de carnaval. Em 1917, foi criado o primeiro samba e, em 1932, o primeiro 
torneio de escolas de samba ocorreu. Somente em 1984 o sambódromo foi palco dos desfiles das 
escolas de samba. 
 
Atores e agentes envolvidos na indústria criativa 
 
Criação:  
O primeiro rancho carnavalesco, o “Rei dos Ouros”, foi criado pelo pernambucano Hilário Jovino 
Ferreira. Além disso, a LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) é a 
principal associação que organiza o Carnaval no estado. 
 
Produção:  
Um dos colaboradores dos desfiles de Carnaval do Rio é o Nilson Lourenço, que produz fantasias 
para a festa. Outros cooperadores que auxiliam na produção do evento são a Secretaria de Ordem 
Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), que fazem a fiscalização. 
 
Distribuição / circulação:  
A divulgação do Carnaval do Rio é feita por meio de vários veículos de comunicação, como internet 
e TV. O evento tem tomado grandes proporções, sendo veiculado na Times Square em Nova Iorque 
com a nova marca “Rio Carnaval 2022”. 
 
Consumo:  
Participam do evento pessoas de todo o Brasil que se interessam e gostam de samba e folia. Os 
ingressos para assistir variam de R$115,00 a R$500,00. 
 
Fontes: 
https://www.camarotecarnaval.com/carnaval-do-rio/historia 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_do_Rio_de_Janeiro 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_Independente_das_Escolas_de_Samba_do_Rio_de_Janeiro 
https://www.vagas.com.br/profissoes/conheca-alguns-profissionais-do-carnaval/ 
https://prefeitura.rio/ordem-publica/seguranca-durante-a-folia-na-cidade-vai-contar-com-mais-de-
tres-mil-agentes-municipais/ 
https://www.promoview.com.br/blog/redacao/publicidade/marca-rio-carnaval-chega-a-times-
square.html#:~:text=Times%20Square%2C%20em%20Nova%20Iorque,para%20o%20Rio%20Car
naval%202022. 
https://financeone.com.br/carnaval-preco-ingresso-sambodromo/ 
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