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A obra reflete a relacao da midia com o carnaval, tomando como objeto de estudo o bloco
“Mudanca do Garcia”, por ser uma manifestacao cultural de grande relevancia na festa
carnavalesca, dado seu conteudo critico, levando em consideracao seu primeiro registro
midiatico, publicado no jornal Diario da Bahia em 2 de marco de 1930. Dividido em duas
partes: narrativa e analitica, o livro traz nos seis primeiros capitulos, uma reconstituicao
historica da sociedade baiana no inicio do seculo XX, do Carnaval, do Bairro do Garcia, da
Mudanca do Garcia, da Imprensa baiana e do Diario da Bahia.
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