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Pequena história
do Carnaval no Brasil

Por Nélio Arantes

O

Carnaval não nasceu no Brasil, mas em nenhum outro local é
comemorado com tal entusiasmo. Festejado em todo o país, arrasta
milhões de foliões que se divertem de variadas formas nas diferentes
regiões. Nas cidades grandes e nas pequenas as pessoas de distintas idades,
sexo, cor, classe econômica e religião se reúnem em blocos, cortejos, escolas
de samba, bailes, com ou sem máscaras e fantasias, e se divertem cantando e
dançando.
Conhecido como tríduo, por começar no domingo e ir até a terça-feira, no Brasil
o Carnaval chega a ser comemorado por uma semana ou mais. Além de sua
importância cultural, passou a ter grande relevância econômica, pois, além da
indústria de turismo, movimenta outros setores que fornecem produtos e
serviços para a festa, gerando quantidade enorme de empregos e envolvendo
muito dinheiro.
O Carnaval do Rio de Janeiro é o mais famoso internacionalmente. O desfile
das escolas de samba é visto por 100 milhões de pessoas em 116 países. O
sambódromo - local onde há o desfile – inaugurado em 1984 e reformado para
o Carnaval de 2012, tem capacidade de 72.500 lugares, que permitem
arrecadação de bilheteria de R$ 60 milhões. No Carnaval de 2011 cerca de 1
milhão de turistas (40% estrangeiros) foram para o Rio e gastaram R$ 1 bilhão
e 200 milhões.
Mas em outras regiões do país os números são impressionantes. Em São
Paulo, cada escola de samba gasta em torno de R$ 4 milhões para realizar o
desfile. Junto com o Rio, São Paulo movimenta mais da metade da receita de
turismo no Carnaval. Bahia e Pernambuco recebem mais de 500 mil visitantes.
Na Bahia, 200 mil pessoas trabalham diretamente no Carnaval de Salvador.
Em 2011 cerca de 1 milhão e 700 mil foliões brincaram o Carnaval; destes,
estimava-se que 500 mil eram turistas, que injetariam cerca de R$ 500 milhões
na economia baiana nos seis dias de folia.
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Origens
Alguns autores dizem que o Carnaval surgiu
por volta de 10 mil antes de Cristo, e que se
origina no culto agrário, quando homens e
mulheres, com o corpo e cara pintados de
preto, e cobertos de peles ou de plumas,
saíam em cortejos e invadiam as casas
gritando para afastar os demônios da má
colheita. Outros dizem que a origem do
Carnaval foram as “festas da fertilidade” da
Idade Média, destinadas a garantir boas
colheitas. O mais comum, entre os diferentes autores, é atribuir sua origem às
festas pagãs do Egito, Grécia e Roma referentes às mudanças de estação,
quando se adoravam os deuses naturais da fecundidade, do crescimento, da
colheita e da abundância.
Entre os egípcios eram as festas de Ísis (deusa da
magia e da ressurreição) e do boi Ápis (deus da
fecundidade e do renascimento). Na Grécia eram as
festas consagradas a Dionísio, deus grego das festas
e do entusiasmo. Em Roma havia as bacanais, as
saturnais e as lupercais. As bacanais, em
homenagem ao deus Baco, eram celebradas com
muita bebida, festas e sexo.
As saturnálias eram feitas em homenagem ao
deus maior Saturno (deus da agricultura). Nelas,
todos perdiam a cabeça; homens, mulheres,
crianças e velhos, libertos e até escravos,
pareciam enlouquecer. Os dias de festas eram
feriado e tudo fechava: o comércio, os tribunais, as
escolas. Os foliões podiam fazer o que quisessem,
e até os escravos podiam dizer verdades aos seus senhores e ridicularizá-los.
As lupercais eram festas celebradas em 15 de fevereiro em homenagem ao
deus Luperco ou Pã, matador da loba que aleitara os irmãos Rômulo e Remo,
fundadores de Roma, segundo a lenda.
Durante as comemorações os lupercos - sacerdotes de Luperco
- saíam às ruas untados em sangue de cabra e lavados com
leite, com uma pele de bode sobre os ombros, batendo nos
pedestres com uma correia de couro. Na Grécia e na Roma
antigas saíam préstitos - cortejos com pessoas mascaradas - e
o “carrus novalis”, um carro parecido com um barco, puxado por
cavalos enfeitados, que levava mulheres nuas e homens que
cantavam canções impudicas.
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Na Idade Média o Carnaval já avançava por
vários países da Europa: Espanha, Alemanha,
Rússia, Inglaterra, França. E a Europa passa a
ter os mais belos Carnavais do mundo nas
cidades de Veneza, Munique, Roma, Colônia,
Nápoles, Florença. Nessa época começaram
os bailes de máscaras, que fizeram furor na
França, três vezes por semana a partir de 1º de
novembro. Hoje, o Carnaval é comemorado em
diversos países, não apenas da Europa, mas da América. Em algumas cidades
se sobressai: Nice (um dos mais conhecidos e animados da Europa, dura duas
semanas); Veneza (famoso pelas suas máscaras e fantasias, atrai milhares de
turistas). Nos EUA o maior Carnaval é o Mardi Grass – que significa terça-feira
gorda – em Nova Orleans.
Sendo festa pagã, era renegado pela Igreja Católica até o século XV, quando o
Papa Paulo II conseguiu fazer com que o Carnaval romano acontecesse na Via
Lata, que desembocava em frente ao seu palácio, tornando as ruas, antes
silenciosas e desertas, no cenário para as comemorações: corrida de cavalos,
carros alegóricos, confetes, luminária de tocos de vela, corrida de corcundas,
lançamento de ovos e outras brincadeiras. Mesmo adotado pelo mundo
católico, conservou suas características: danças e disfarces (máscaras e
fantasias).
Nome e data de comemoração
Alguns autores atribuem a origem da palavra carnaval ao “carrum novalis”, o
carro com o qual os romanos abriam os desfiles. Mas ela tem a ver com a
religião católica. A data das comemorações foi determinada pela Páscoa. O
domingo de Carnaval deve ser sete domingos antes do domingo de Páscoa.
Como o domingo de Páscoa deve cair sempre entre 22 de março e 25 de abril,
o Carnaval é festejado ora em fevereiro, ora em março. O significado da
palavra decorre do fato de estar ligado à Páscoa. Ela vem do italiano
“carnelevale”, que significa “tirar a carne”, porque termina na noite anterior à
Quarta-feira de Cinzas, início da Quaresma cristã, quando não se come carne,
e que termina no domingo de Páscoa.
Origem no Brasil
No Brasil, começou com uma festa trazida
pelos
portugueses
no
século
XVII,
denominada “entrudo” (de “introitus”, que é
“começo, entrada” para as solenidades
litúrgicas da Quaresma). O entrudo era uma
comemoração alegre, mas suja e violenta,
que envolvia brincadeiras como andar pelas
ruas e jogar água, farinha, barro, fuligem,
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goma, lixo e até urina nas pessoas. Depois as brincadeiras ficaram mais
amenas e passou-se a usar laranjinhas-de-cheiro e borrachas com água
perfumada. O entrudo era praticado por todos – inclusive escravos –, nas
várias regiões do país, e perdurou entre nós até meados do século XIX, apesar
das inúmeras tentativas das autoridades em proibi-lo.
Em meados do século XIX surge no Rio de Janeiro o zé-pereira, brincadeira
introduzida pelo sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes.
Numa segunda-feira de Carnaval, em conversa com amigos patrícios, José,
recordando-se das romarias, das estúrdias e estrondos de Portugal, resolveu
com eles sair à rua ao som de bombos e tambores, em passeata. Foi um
sucesso, e já no ano seguinte surgiam inúmeros imitadores, mas nenhum deles
conseguia repetir as batidas que distinguiam as do zé-pereira original. Por não
exigir nada além de bombos e tambores, o zé-pereira era essencialmente o
Carnaval do pobre.
Sobre a origem do nome dizem alguns que em certas
localidades de Portugal o bombo é conhecido por zépereira. Mas a versão mais provável é aquela que os
companheiros de Paredes, no entusiasmo da folia, e
embalados pelo vinho, trocavam o seu nome e
davam vivas ao Zé Pereira, em vez de Zé Nogueira.
Em 1896, uma companhia teatral resolveu
representar o zé-pereira na peça chamada “Zé
Pereira Carnavalesco”, paródia da peça “Les
Pompiers de Nanterre”, que se originava da canção francesa de mesmo título.
Nela, o ator Francisco Correira Vasques cantava uma quadra que durante
muitos anos fez parte integrante do Carnaval por todo o país, inclusive abrindo
e encerrando os bailes: “E viva o Zé-pereira/Pois que a ninguém faz mal/Viva a
bebedeira/Nos dias de Carnaval”.
Bailes e agrupamentos do Carnaval de rua
O Carnaval brasileiro começou a tomar a forma
como o conhecemos hoje a partir da metade do
século XIX, com os bailes carnavalescos, os clubes
ou sociedades, e as diversas formas de
agrupamento que os foliões formavam para sair às
ruas em cortejo: o cordão, o rancho, o bloco, o
corso, a escola de samba.
O primeiro baile carnavalesco aconteceu em 1840, no Hotel de Itália, localizado
no Rio de Janeiro, que anunciava um “baile de máscaras como se usa na
Europa por ocasião do Carnaval”. Os bailes foram se multiplicando e
popularizando, e passaram a ser promovidos também em teatros. Começaram
a surgir os clubes dançantes. Com isso, as famílias, que até então eram
apenas espectadoras dos bailes públicos, passaram a tomar parte nos bailes
“essencialmente familiares” que surgiam. Os jornais, com seus cronistas
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carnavalescos, dão destaque às fantasias, com descrições minuciosas,
incentivando mulheres e homens a se fantasiarem. Assim, os bailes foram
incorporados aos nossos costumes, como parte integrante do Carnaval
brasileiro, e aconteciam em todas as regiões do país; apesar de hoje serem em
menor número, continuam a fazer parte do nosso Carnaval.
Outra instituição que ajudou a enriquecer o carnaval foram os “clubes
carnavalescos” chamados “sociedades”, cujos sócios desfilavam pelas ruas
com máscaras e fantasias luxuosas, animados por uma banda de música, e já
traziam elementos que depois seriam usados nas escolas de samba, como
enredo, carros alegóricos e comissão de frente.
A primeira sociedade do Rio de Janeiro foi o Congresso das Sumidades
Carnavalescas, que saiu em passeata pela cidade em 1855 e do qual faziam
parte escritores como José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Inúmeras
sociedades foram criadas, agitando e alegrando o Carnaval. As três
sociedades mais famosas e que permaneceram por muito tempo foram os
Fenianos, os Democráticos e os Tenentes. Esses clubes, além das atividades
culturais, assumiam posições políticas. Eram ferrenhos defensores das
liberdades democráticas; foram abolicionistas e republicanos. Quintino
Bocaiuva, José do Patrocínio e outros importantes nomes do movimento
abolicionista faziam parte do quadro social dos Tenentes.
Na história do Carnaval a rua sempre foi palco importante para as brincadeiras;
o entrudo, o zé-pereira, os clubes carnavalescos ou sociedades, os cordões, os
ranchos, os blocos, o corso e as escolas de samba sempre tiveram a rua como
seu palco. E os que não participavam iam às ruas assistir.
O “cordão” era um tipo de agrupamento de rua que
surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX.
Eram grupos de mascarados que saíam às ruas
conduzidos por um mestre, a cujo apito de comando
todos obedeciam. Cantavam marchas lentas e
ritmadas e eram acompanhados por um conjunto
instrumental de percussão. Os cordões davam
grande importância aos estandartes e gastavam grandes somas para sua
confecção. Os cronistas da época falavam na “porta-estandarte”, pessoa de
destaque e respeitada, encarregada de levar o símbolo do cordão. Os
primeiros cordões surgiram dos Cucumbis, grupos de negros que dançavam o
bailado do cucumbi. Vestiam-se com tangas e cocares de penas, colares de
coral, miçangas e dentes de animais. Em 1911 desaparecem os cordões e em
seu lugar surgem os ranchos. Apesar de os cordões não existirem mais, em 31
de dezembro de 1918 foi fundado o Cordão do Bola Preta, que prometia, nos
estatutos, manter a tradição dos antigos cordões; apesar de não manter a linha
dos cordões do passado, permanece até hoje desfilando pelas ruas do Rio, e
dele participaram 2 milhões de foliões em 2012.
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Os “ranchos” substituíram os cordões. São derivados dos
pastoris, dança dramática realizada por grupos que saem às
ruas entre o Natal e as vésperas do Carnaval. Nos ranchos
participavam mulheres, e o conjunto instrumental
não era apenas percussão, mas eram usados instrumentos de cordas – violões
e cavaquinho – e de sopro – flautas e clarinetas. Havia um coro que entoava a
marcha do rancho, que se constituiu num dos principais gêneros da música
carnavalesca. Havia um porta-estandarte e três mestres: o mestre de harmonia
para a orquestra, o mestre de canto para o coro, e o mestre-sala, para a parte
coreográfica. Os ranchos tinham enredo usualmente baseado na mitologia.
Outro agrupamento de rua eram os “blocos carnavalescos”, que surgiram no
Rio de Janeiro em fins do século XIX. Eles nasciam de moradores de uma rua,
de amigos, de conhecidos, de pessoas que vão sozinhas à rua e começam a
se juntar, e o número foi crescendo. Instrumentos como cavaquinho, violão,
pandeiro, reco-reco surgem, e eles saem dançando, pulando e cantando as
últimas músicas carnavalescas.
Há os blocos organizados, que ensaiam e saem fantasiados, com conjuntos
musicais que se igualam a orquestras. Os blocos não têm enredo. Em
Pernambuco o bloco mais famoso é o Galo da Madrugada, que consta do
Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior bloco carnavalesco do
mundo. O bloco sai acompanhando o carro que conduz um galo que mede 27
metros de altura e pesa 3 toneladas. No desfile de 2012, 25 trios elétricos
animaram a festa de 2 milhões de pessoas que saíram no bloco.
Outra tradição do Carnaval de Pernambuco são os bonecos gigantes, que
saem nas ruas de Olinda, com 3 metros de altura e que pesam 40 kg. Os
bonecos estão presentes em todos os blocos de Olinda e Recife. Em
Pernambuco há ainda os grupos de maracatu rural, conhecidos como
maracatus de baque solto, oriundos das cidades da zona da mata e vão a
Recife e Olinda apenas para desfilar pelas ruas durante o Carnaval. O
maracatu rural representa a fusão de vários folguedos populares do interior de
Pernambuco, como cavalo-marinho, caboclinhos e pastoris.
Na Bahia, o Carnaval é marcado pelos famosos trios elétricos inventados por
Dodô e Osmar e incorporados ao Carnaval baiano em 1950. Os carros de som
dos trios elétricos são acompanhados por blocos que saem em média com
3.000 foliões. Os trios elétricos são comandados por cantores e conjuntos
baianos famosos, como Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Claudia
Leitte, Carlinhos Brown, Chiclete com Banana, Asa de Águia. Alguns possuem
seu próprio trio elétrico, como Gilberto Gil, que tem o Expresso 2222. Além dos
blocos de trio, em Salvador há os blocos afros, como o Ilê Ayê e o Olodum. Os
afoxés são ranchos negros de origem religiosa no candomblé, que desfilam
com a cadência mais tranquila do ritmo ijexá, sendo o mais famoso o Filhos de
Gandhy.
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O ano de 1907 trouxe grande novidade para o
Carnaval: o corso. Tratava-se de um desfile de
pessoas em automóveis, que jogavam de um para
outro serpentinas, confetes e esguichadas de lançaperfume. As pessoas desfilavam em trajes de luxo.
Em São Paulo ocorriam na então aristocrática avenida
Paulista, onde as famílias da sociedade saíam em
automóveis luxuosos usando caras fantasias. O corso foi desaparecendo à
medida que o número de automóveis crescia, tornando quase impossível o seu
tráfego.
Outro agrupamento de rua que passou a dominar o Carnaval
em grande parte das cidades brasileiras, principalmente no Rio
de Janeiro, foi a “escola de samba”. Ela nasceu no largo do
Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, mas logo as escolas
espalharam-se por vários subúrbios, especialmente nos morros.
Muitas tiveram sua origem nos blocos. No início “desciam o
morro” e iam à Praça Onze, onde realizavam evoluções e cantavam sambas.
Usavam fantasias simples: as de baianas e os homens de pijamas de listras,
macacões ou camisas de malandro, chapéu de palha. Depois começaram a se
organizar, e cada escola tinha um enredo, que é o tema que serve para as
fantasias, alegorias e samba apresentado no desfile.
Os historiadores afirmam que o nome escola de samba decorre da finalidade
para a qual eram criadas: ensinar a dançar o samba. As escolas de samba são
exemplo de imaginação e criatividade, e as apresentações nos desfiles do Rio
de Janeiro são espetáculos inigualáveis. Hoje, são esses os elementos de uma
escola de samba: passista: os que dançam o samba da escola; bateria, o
conjunto de ritmistas, tocadores de instrumentos dispostos em ordem formando
várias alas – tamborins, agogôs, surdos, taróis, cuícas; são orientados pelo
mestre da bateria. A rainha e a madrinha da bateria são atrizes ou modelos que
vêm à frente da bateria, no posto que já foi exclusivo de sambistas da
comunidade.
O “samba-enredo” é a música cantada pela escola. O puxador do samba é
quem canta o samba-enredo no dia do desfile. O destaque é o componente,
masculino ou feminino, que representa o personagem abordado no enredo;
quando o enredo exalta vários personagens há diversos destaques. O
destaque não samba; seu papel é, sobretudo, decorativo; o mestre-sala e a
porta-bandeira têm a missão de conduzir a bandeira da escola, o símbolo
máximo da agremiação. O mestre-sala não samba; apenas executa passos
sóbrios de dança, conduzindo pela mão a porta-bandeira, que leva o portaestandarte da escola, exibindo-o ao público e aos jurados. Ela acompanha os
passos do mestre-sala, tendo o cuidado de manter o pavilhão erguido. As
baianas são figuras tradicionais das escolas. Agrupadas em alas têm
vestimentas típicas e evoluções de contornos próprios (as baianas giram sobre
o próprio corpo, criando uma coreografia original).
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A velha guarda é integrada por componentes que representam antigos
sambistas e fundadores da escola. A comissão de frente é um grupo de
componentes que, à frente da escola, saúda o público em nome da diretoria e
dos componentes, pedindo passagem para a agremiação. A harmonia é o
entrosamento entre o ritmo (bateria), a melodia e a dança. Quando no desfile
uma parte da escola canta um pedaço da letra e a outra parte canta outra se
diz que a escola “atravessou o samba”. A evolução é a movimentação da
escola na avenida. Além da empolgação, vibração, agilidade, criatividade e
precisão, uma boa evolução não admite claros na pista. O conjunto é a visão
geral da escola no desfile.
A agremiação deve se apresentar coesa, mantendo um espaçamento o mais
uniforme possível entre as diversas alas, alegorias e carros alegóricos. As
alegorias e adereços são elementos plásticos e ilustrativos do enredo. Devem
possuir significado com relação ao enredo, traduzindo a mensagem ao público.
No carro alegórico as grandes alegorias da escola são levadas por rodas. Nele
vão os destaques. O abre-alas é o primeiro carro a entrar na avenida. Traz o
nome e o símbolo da escola. A fantasia retrata a época – se o enredo gira em
torno de acontecimentos históricos – ou os elementos tradicionais, folclóricos e
regionais. É essencial, obrigatoriamente, ter entrosamento com o tema do
enredo.
Personagens
As principais figuras, sempre lembradas nas músicas, nas fantasias, e que
simbolizam o Carnaval, são as seguintes:
Momo: na mitologia, Momo era o deus da zombaria e foi expulso
do Olimpo porque ridicularizava os demais deuses; nessas festas
um escravo era eleito para simbolizar Momo. Ele era o rei do
deboche e tinha todo o poder durante as festividades. Mas no
final da festa ele era morto e sacrificado ao rei Saturno. O Rei Momo é o
personagem que personifica o Carnaval brasileiro. Sua figura foi inspirada no
bufo, ator de procedência portuguesa que representava pequenas comédias
teatrais que tanto divertiam os nobres.
Colombina: como o Pierrô e o Arlequim, é personagem
da Comédia Italiana, uma companhia de atores que se
instalou na França entre os séculos XVI e XVIII para
difundir a Commedia dell’Arte, forma teatral original
com tipos regionais e textos improvisados. Colombina
era uma criada esperta, sedutora e volúvel, amante de
Arlequim, às vezes vestia-se como arlequineta, em
trajes de cores variadas, como as de seu amante.
Arlequim: rival de Pierrô pelo amor de Colombina usava traje confeccionado a
partir de retalhos triangulares de diversas cores. Representava o palhaço, o
farsante, o cômico.
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Pierrô: personagem sentimental,
características a ingenuidade.

tem

como

uma

de

suas

principais

Máscaras, fantasias e brinquedos
Nas brincadeiras de rua, nos bailes e nos préstitos
as máscaras e fantasias eram indispensáveis. As
máscaras, inicialmente importadas da França e
Itália, foram se modificando no tamanho e nos
materiais com que eram feitas. As fantasias também
se modificavam, mas desde o início dos nossos
Carnavais a mais comum no Carnaval de rua era a
do diabinho. Depois foram os dominós que
começaram nos salões, nos bailes de ricos, e só
depois foram para a rua.
Nos bailes as fantasias eram obrigatórias. Além dos diabinhos e dos dominós
eram comuns as fantasias de palhaços - chamados de clowns, que o povo
passou a chamar de clóvis - os pierrôs, o homem vestido de mulher. Mas, na
verdade, nas fantasias o povo exercita a criatividade com a maior liberdade e
inventa as mais inusitadas a cada ano. A designação de sujo para os
mascarados maltrapilhos aparece pela primeira vez em 1904.
Desde o início os foliões brasileiros usavam brinquedos para se divertir no
Carnaval. No entrudo, como já vimos, eram usados o limões-de-cheiro, as
bisnagas de metal. Dentre os brinquedos havia os narizes postiços e os óculos
coloridos, que foram se modificando e até hoje continuam. Depois eram usados
o lança-perfume, a serpentina, o confete. Eram usadas a língua-de-sogra, as
“borboletas” ou “falenas”, flores. As flores eram jogadas nas sociedades
carnavalescas quando desfilavam nas “batalhas de flores”.
As serpentinas apareceram no Rio de Janeiro em 1892. Foram inventadas em
Paris, por um comerciante francês, inspirada num bailado criado por uma
célebre bailarina, chamada Loie Fuller, que era a dança serpentina.
O lança-perfume apareceu em 1906, da marca Rodo,
cuja fábrica era na Suíça. Usado para molhar as
demais pessoas, ficou perigoso quando começaram
a ser atirados nos olhos. Em 1914 surge enorme
quantidade de novas marcas de lança-perfume, mas
os fabricados pela Rodo eram os mais vendidos. Em
1927 aparece o Rodo Metálico, que fez muito
sucesso, pois até então eram feitos em vidro, o que
exigia muito cuidado para evitar que quebrassem.
Quando se descobriu que o lança-perfume podia
embriagar começou o hábito de cheirar lança-perfume. O lança-perfume foi
proibido no Brasil em agosto de 1961, pelo então presidente Jânio Quadros.
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Outro brinquedo muito popular do Carnaval é o confete, que durante um tempo
pensou-se que eram originários dos “confetti” de origem italiana, pequenas
balas de gesso, do tamanho de uma ervilha, até o de um grosso grão-de-bico.
Na realidade, o confete usado em nossos carnavais tinha origem em Cádiz, na
Espanha, onde eram conhecidos pelo nome de “papelillos” (papelinhos). As
famílias pobres durante o ano cortavam com tesouras os papelinhos, vendidos
durante o Carnaval. Um manufatureiro francês, Le Malin Cassin, viu os
papelinhos numa festa e começou a produzi-los com fabricação mecânica. E o
confete aparece pela primeira vez em Paris no Carnaval de 1892. Esse
comerciante foi ainda o inventor da serpentina. No Brasil, o confete surgiu no
Rio de Janeiro em 1892, trazido de Paris. No início havia o temor que se
tornasse uma brincadeira suja, como as do entrudo, pois os foliões enchiam a
boca das pessoas com confete, jogavam-no dentro das roupas e outras coisas
do gênero. No Rio de Janeiro, a primeira batalha de confete aconteceu em
1907, e viria a substituir a batalha das flores, cujos preços estavam se tornando
muito altos. As batalhas de confete passaram a ocorrer em todo o Brasil.
Músicas
Até haver músicas compostas especificamente para o Carnaval, aquelas
tocadas e cantadas nas comemorações foram as mais variadas. Durante o
entrudo dos negros e das camadas populares, e como no Carnaval das novas
camadas da classe média da segunda metade do século XIX, foliões
dançavam e cantavam nas ruas quadrinhas de autores anônimos, ao ritmo de
percussão, dançando nos salões ao som geralmente de bandas, que tocavam
os gêneros europeus da época, principalmente a quadrilha, a polca, o xótis, a
valsa e a mazurca. Até a abertura de uma ópera chegou a ser tocada num baile
carnavalesco do Teatro Imperial Pedro II, no Rio, em 1879...
Em meados do século XIX a música que alegrava os foliões carnavalescos era
a polca. De ritmo alvoroçado e excitante, a polca dominou o Carnaval até o
início do século XX. São raras as polcas que possuíam letras; dentre elas,
uma das mais divulgadas era Vem Cá Mulata, de Arquimedes de Oliveira, com
versos de Bastos Tigre.
Na década de 1870 surgiu o maxixe que, segundo os historiadores, se
diferenciava da polca não em relação à música, mas à coreografia. O maxixe é
considerado o primeiro tipo de dança urbana criada no Brasil. A sua música e
coreografia são o resultado da fusão de elementos provenientes de várias
fontes: da polca o movimento, da habanera o ritmo; a música popular afrobrasileira com a nossa sincopação característica e o jeito de cantar e tocar lhe
deu a originalidade. O resultado dessa fusão foi uma dança sensual, tida como
licenciosa e imoral e, por isso, repudiada em certos ambientes “familiares”.
Quanto à origem do nome há diferentes versões. Uma delas, de Villa-Lobos,
endossada por Mario de Andrade, é que surgiu em um baile da famosa
sociedade carnavalesca Estudantes de Heidelberg, quando um dançarino, com
bastante desenvoltura, dançou exageradamente um choro, dando-lhe tais
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toques de audácia que logo o tornaram admirado e divulgado. Esse dançarino
tinha o apelido de “Maxixe”. Raul Pederneiras acredita que maxixe “era um
grêmio ou sociedade escusa da cidade nova onde surgiram danças lascivas
que depois se espalharam por todos os salões”.
Quanto ao famoso Zé Pereira, música que até hoje anuncia, em fanfarra, a
abertura dos bailes de Carnaval, considerada a primeira canção especialmente
adaptada ao ritmo dos foliões de rua – os tocadores de zabumbas chamados
zé-pereiras –, ironicamente não é uma criação brasileira, mas tem suas
origens, como vimos, na cena cômica Zé-pereira carnavalesco, da peça
musicada francesa Les Pompiers de Nanterre (Os Bombeiros de Nanterre),
representada no Teatro Fênix, do Rio de Janeiro.
A música especialmente composta para Carnaval surgiu com a
composição de Chiquinha Gonzaga intitulada Ó abre-alas, de
1899, atendendo pedido do cordão Rosa de Ouro, que queria
ter uma canção própria, evitando, como era comum na época,
cantar qualquer coisa quando saíssem para desfilar, como
cantigas de roda, cantos tristes, hinos patrióticos, quadrinhas
musicadas na hora.
A letra era simples: Ó abre-alas/Que eu quero passar/Eu sou da Lira/Não
posso negar/Ó abre-alas/Que eu quero passar/Rosa de Ouro/É que vai ganhar.
Mas apesar de Ó Abre Alas ser considerada a primeira música com
características carnavalescas, os historiadores dizem que não foi feita para o
Carnaval, mas para um cordão carnavalesco, e só depois adotada pelo povo.
Por isso eles situam entre 1910 e 1913 a origem da nossa música de Carnaval.
Os principais gêneros que se fixaram na música carnavalesca foram o samba,
a marcha-rancho, a marcha ou marchinha, a batucada, o samba-enredo e o
frevo.
Em 1917, a palavra samba é usada pela
primeira vez no disco, com a música Pelo
Telefone, de Donga e Mauro de Almeida.
Mas como gênero musical apenas bem
depois começou a se fixar, pois se pensava
que samba designava qualquer tipo de
música de Carnaval. Além de ser um
gênero muito importante na música popular
brasileira, o samba foi fundamental para o Carnaval, responsável por inúmeras
canções de sucesso, como Até Amanhã, de Noel Rosa (1933); Agora é Cinza,
de Bide e Marçal (1934); Camisa Listrada, de Assis Valente (1938); Ai, Que
Saudades da Amélia, de Ataulfo Alves e Mario Lago (1942); Praça Onze, de
Herivelto Martins e Grande Otelo (1942); Está Chegando a Hora, de Henricão e
Rubens Campos (1942); Tristeza, de Niltinho e Haroldo Lobo (1966). E mesmo
depois do Carnaval muitos desses sambas permanecem sendo cantados.
Ó abre-alas era marcha-rancho, gênero que permaneceria nas músicas
carnavalescas até nossos dias. A marcha-rancho tem andamento lento e sua

REVISTA PORTAL de Divulgação, n.29. Ano III. Fev.2013, ISSN 2178-3454. www.portaldoenvelhecimento.org.br/revista

17

harmonia permite que seja dançada com movimentos graciosos. Dos gêneros
musicais carnavalescos é o mais repousante e sereno, e serve muitas vezes
para “dar um descanso” dos ritmos frenéticos aos foliões. Inicialmente era
música instrumental executada pelas orquestras dos ranchos carnavalescos.
Uma das mais famosas é Pastorinhas, de Noel Rosa e João de Barro, lançada
para o Carnaval de 1938. Serve ainda para ilustrar a delicadeza da marcharancho Malmequer, de Newton Teixeira e Cristovão de Alencar, cantada no
Carnaval de 1940; mais recentemente, Máscara Negra, de Zé Kéti e
Hildebrando Pereira Matos, do Carnaval de 1967.
Gênero carnavalesco que traria marcas fundamentais para o carnaval foi a
marcha, chamada de marchinha, por seu tom alegre e brejeiro e ritmo vivo com
que é composta para os foliões dos blocos de rua, ou cordões de salão.
Inicialmente era uma mistura rítmica da polca ao one-step e ao ragtime
americanos. Surge em 1920, com a música O Pé de Anjo de Sinhô. Daí por
diante seria difícil imaginar o Carnaval sem as marchinhas. Algumas são
tocadas nos bailes de Carnaval até hoje, como Teu Cabelo Não Nega, de
Lamartine Babo, João Vitor e Raul Valença (1932); Cidade Maravilhosa, de
André Filho (1935); Pierrô Apaixonado, de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres
(1936); Balancê, de João de Barro (1936); Mamãe eu Quero, de Jararaca e
Vicente Paiva (1937); A Jardineira, de Benedito Lacerda e Humberto Porto
(1939); Ala-la-ô, de Nássara e Haroldo Lobo (1941); Aurora, de Mario Lago e
Roberto Roberti (1941); Chiquita Bacana, de João de Barro e Alberto Ribeiro
(1949); Sassaricando, de Luiz Antonio, Zé Mario e Oldemar Magalhães (1952);
Estrela do Mar, de Marino Pinto e Paulo Soledade (1952); Maria Escandalosa,
de Armando Cavalcanti e Klecius Caldas (1955); Cabeleira do Zezé, de João
Roberto Kelly e Roberto Faissal (1964). Junto com o samba, a marchinha
passou a ser o gênero predominante no Carnaval. Enquanto o samba
carnavalesco é geralmente sentimental, romântico e chorão, a marchinha é
viva, buliçosa, por vezes canalha e, portanto, bem mais carnavalesca. As
marchinhas carnavalescas, ao contrário dos sambas, não permanecem fora do
Carnaval. Como gênero musical, porém, as marchinhas são usadas em
composições de outras festas, como as juninas e o Natal.
A batucada é igualmente gênero musical característico do Carnaval. Sinhô foi
quem primeiro utilizou a palavra em uma de suas composições de
características afro-brasileiras, o Oju-Burucu, de 1925. A palavra batucada não
caracteriza apenas um gênero musical. Ela tem três acepções musicais. A
primeira de ruído, festa, batuque; a segunda, de grupo orquestral ou conjunto
musical de instrumentos de percussão; a terceira, sim, a de composição
musical distinta, semelhante ao samba, com preponderância da percussão e
letra bem ajustada ao ritmo e nele se integrando como elemento essencial. Em
fins de 1929, Almirante gravou Na Pavuna, de sua autoria e Homero Dornellas,
em que pela primeira vez se usavam instrumentos de percussão - pandeiro,
surdo, barrica, cuíca e tamborim - em gravações, e na letra da música aparecia
a palavra batucada. Dentre as batucadas mais famosas cantadas no Carnaval
destacam-se Nega do Cabelo Duro, de Rubens Soares e David Nasser (1942);
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General da Banda, de Satyro de Mello, Tancredo Silva e José Alcides (1950);
Nega Maluca, de Fernando Lobo e Evaldo Rui (1950). No Carnaval, a batucada
é importante não apenas como gênero musical, mas como o conjunto de
ritmistas que animam o Carnaval de rua, sem esquecer as baterias das escolas
de samba.
As escolas de samba trouxeram outro gênero que abrilhanta o carnaval: o
samba-enredo. De início, as escolas de samba saíam cantando sambas que
nada tinham a ver com o enredo. Com a oficialização do Carnaval em 1935 foi
regulamentado o desfile das escolas de samba que, entre outras coisas,
obrigava o enredo a ser sobre a História do Brasil. Os sambas passaram então
a referir-se ao enredo. No início, os sambas-enredo não eram gravados nem
editados, e apenas executados e cantados durante os desfiles das escolas no
Carnaval. O primeiro samba-enredo a sobreviver ao Carnaval foi Exaltação a
Tiradentes, de Mano Décio da Viola, Estanislau Silva e Penteado. Foi
apresentado pela escola de samba Império Serrano, no Carnaval de 1949, no
qual sagrou-se campeã.
Em Pernambuco, a principal música do Carnaval é o frevo, marcha de ritmo
frenético e dança agitada e acrobática. A música do frevo resulta da fusão de
marchas, quadrilhas, maxixes, polcas, tangos, dobrados e galopes executados
por bandas militares. A mistura fazia ferver a massa popular no meio das ruas,
e foi dessa ideia de fervura (o povo pronuncia frevura, frever etc.) que se criou
o nome de frevo. O primeiro registro da palavra frevo foi na edição de 9 de
fevereiro de 1907 do Jornal Pequeno. Apesar de ser uma dança de massa, sua
coreografia é individual. No Carnaval a multidão dança o frevo, mas ao som de
uma mesma música cada um dança de um jeito. O “passo” (a coreografia do
frevo) teria ocorrido no século XIX, quando os capoeiristas seguiam as bandas
de música abrindo caminho com rasteiras e porretes, e até marcando espaço
com gritos de guerra. Dos gestos dos capoeiristas teria surgido o passo. A
dança evoluiu e hoje já somam 120 os passos catalogados pelos especialistas.
O frevo é dançado com uma sombrinha na mão. A versão mais aceita sobre o
uso da sombrinha tem a ver com os capoeiristas que deram origem ao passo e
que atuavam como “segurança” das agremiações e carregavam guarda-chuvas
cujos canos de ferro transformavam-se em armas de defesa e ataque em
eventuais brigas. Com a redução dos confrontos de Carnaval foram se
tornando adereços para os foliões.
Carnaval para sempre
Todo ano, encerrado o Carnaval, aparecem críticas: “O
Carnaval já não é mais o mesmo”, “o Carnaval está
morrendo”. Mas a cada ano que passa, o Carnaval atrai
cada vez mais pessoas, se renova e acontece com mais
força do que no ano anterior. Ao longo de sua história
foram inúmeras as tentativas de suspender as
comemorações, mudar as datas, proibir músicas, danças,
fantasias, máscaras, coibir os “excessos”. Mas de nada
adianta. Ainda que haja divergências entre os diversos
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autores que escreveram sobre o Carnaval, uma coisa é certa: desde o seu
início foi uma festa coletiva, na qual as pessoas
podiam expandir sua alegria, rir, pular e cantar. Os foliões arranjam sempre
uma maneira de divertir-se, economizam o ano todo para fazer suas fantasias,
tiram férias do emprego para poder dedicar-se inteiramente à festa, esquecem
os problemas, só pensam em se divertir, rir, cantar, pular, brincar, beber, amar,
enquanto o Carnaval durar. Mesmo as críticas ao governo, as denúncias de
problemas, as sátiras, tão comuns no Carnaval, são feitas com bom humor.
Como evitar os “excessos” dos foliões de Momo? Impossível, dizem os
historiadores, pois o próprio Momo é o símbolo do “excesso”. Ele é um deus
essencialmente desvairado, sexual, amante do álcool e da carne.
É claro que o Carnaval se modifica. Mas o que ele faz é acompanhar o mundo,
que está em constante transformação. Longe de ser má notícia, porém, as
mudanças que o Carnaval vem sofrendo ao longo de sua existência trazem
inovações que enriquecem a festa. Basta assistir ao desfile das escolas de
samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, aos blocos e maracatus de Recife e
Olinda, aos trios elétricos de Salvador, para citar somente as comemorações
mais cobertas pelos meios de comunicação.
O mais importante é que o Carnaval é uma festa democrática, na qual todos
brincam, cada um a seu modo. Nenhuma outra festa popular consegue a
mobilização das pessoas num contagiante entusiasmo coletivo que o Carnaval
consegue. Não importam a condição social e econômica, a cor da pele, a
convicção política, a crença religiosa, o sexo e a idade. Todos cantam as
mesmas músicas, dançam os mesmos passos e se divertem. E, pelo que tudo
indica, felizmente essa festa vai continuar, cada vez maior e melhor.
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