
 
 

 

 

MARCHINHAS DE CARNAVAL 

AULA 2 
(Contextualização) 

 
Na aula passada você escreveu o que você sabia sobre as Marchinhas de Carnaval baseado em algumas 

perguntas; em seguida assistiu a uma reportagem sobre o tema e respondeu a algumas perguntas. 

Agora vamos dar sequência em nossos estudos; leia o texto a seguir: 

MARCHAS DE CARNAVAL 

 
 Ilustração: Extraída do livro História da Caricatura no Brasil, por Herman Lima 

 

Mais conhecidas como "marchinhas", é um gênero de música popular presente no 

carnaval brasileiro dos anos 20 aos anos 60 do século XX, quando começou a ser substituída 

pelo samba enredo. Sinônimo de bloco de rua, encantam foliões1 de diferentes idades até os 

dias de hoje.  

                                                             
1 Folião - adj. e s.m. Que ou aquele que se entrega à folia; carnavalesco (http://www.dicio.com.br/foliao/). 

sm. 1. Bras. Aquele que brinca ou pula no carnaval. 2. Quem gosta de folias, festas, farras etc. 
(http://www.aulete.com.br/foliao). 
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Contar a história das marchinhas é, de certa forma, narrar a história do próprio carnaval. 

As marchinhas de carnaval eram uma caricatura graciosa da sociedade, com sua mistura de 

humor, crítica dos costumes e invenção de moda - são testemunhos de outra era que já vai 

longe.  

A primeira marchinha foi composta em 1889 pela célebre maestrina e compositora 

Chiquinha Gonzaga. A canção “Ó abre alas” foi criada para o desfile do cordão2 Rosa de Ouro; 

foi a primeira música feita especialmente para animar o carnaval. 

As marchinhas são descendentes das marchas militares e das marchas populares 

portuguesas. Por animarem os blocos ou ranchos de foliões, passaram a ser chamadas de 

marchas-rancho. Possui compasso binário, andamento acelerado, melodia simples e de forte 

apelo popular e, lógico, letras irônicas, sensuais e engraçadas que muito agradavam aos 

foliões.  

Crônicas urbanas, normalmente tratam de temas cotidianos, histórias do dia a dia dos 

subúrbios cariocas; tinham muitas vezes conotação política, o que faz muitas delas 

continuarem atuais. O duplo sentido era muito explorado, na tentativa de dar leveza a temas 

difíceis de serem tratados. De amores e dores de cotovelo à sátira política e ao futebol, não 

havia tema do cotidiano que as marchas carnavalescas não abordassem. São fáceis de 

entender e memorizar porque, afinal de contas, a marchinha é a versão musical da caricatura.  

Como sua parenta gráfica, ela é debochada, politicamente incorreta, deforma a realidade, 

critica os costumes e é - digamos - uma arte "ligeira". 

De olho no mês de fevereiro, músicos, intérpretes e compositores se enfurnavam nos 

estúdios cariocas quando amontoados no mesmo ambiente gravavam um disquinho. No ciclo 

de vida das marchinhas recém-nascidas o rádio tinha um papel fundamental, pois era da 

aprovação (ou não) dos programas mais ouvidos que as canções ganhavam as ruas. Em 

seguida, na data adequada, eram tocadas nos bailes. Aquelas que realmente “pegavam” eram 

tocadas no ano seguinte e prosseguiriam sendo executadas até os dias de hoje. 

A partir dos anos de 1960 essa produção começou a desvanecer, fato que se atribui ao 

carnaval oficial do Rio de Janeiro com o samba-enredo, e, de modo recente, ao axé dos trios 

elétricos. 

 
PARA SABER MAIS 

- As Marchinhas de Carnaval. Roberto Lapiccirella, Editora Musa. 

                                                             
2 Cordão Carnavalesco - Cortejo ou grupo de carnavalescos. 



 
 

 

- Pedras de Toque da Poesia Brasileira. José Lino Grünewald (org.), Editora Nova Fronteira. 
- Carnaval no Fogo. Ruy Castro, Editora Companhia das Letras. 
 

 

1. Sobre as Marchinhas de Carnaval, e baseado no texto Marchas de Carnaval, responda às 

seguintes perguntas: 

a. O que é? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b. Quando ocorre?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c. Quando foi composta a primeira marchinha, quem a compôs e qual seu nome? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d. De quem as marchinhas são descendentes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e. Quais são as características da melodia das marchinhas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

f. E de suas letras? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Para concluir, compare suas respostas dadas na questão 1 com as respostas dadas às mesmas 

perguntas na questão 4. Comente aqui sobre o que percebeu. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


