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Resumo 

 

Este estudo teve o objetivo principal expor os modos de expressões críticas, por meio de 

uma análise da evolução da festa carnavalesca. A importância do carnaval exalta-se pelo 

fato dele ser uma representação histórica do contexto vivido pela sociedade de cada época, 

através das manifestações artísticas e políticas individuais ou dos clubes, blocos caricatos, 

blocos sujos ou de rua e das escolas de samba. O presente trabalho utilizou como 

metodologia, além das pesquisas teóricas, levantamento de periódicos e arquivos 

públicos. O estudo conclui que cria-se um espaço para instigar o questionamento da 

sociedade, este que ultrapassa os quatro dias de festa. As marchinhas reinaram durante 

anos nas festas de carnaval, sempre tiveram forte veiculação nas rádios, de modo que, até 

a atualidade as antigas marchinhas continuam sendo cantadas. 

 
Palavras-chave: Carnaval. Belo Horizonte. Expressões críticas. Evolução. Marchinhas. 

 
Abstract 

 

This study had as main objective to expose the modes of critical expressions, through an 

analysis of the evolution of the carnival party. The importance of the carnival is exalted 

by the fact that it is a historical representation of the context lived by the society of each 
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era, through the individual artistic and political manifestations or clubs, caricature blocks, 

dirty blocks or streets and samba schools. The present work used as methodology, besides 

the theoretical investigations, survey of periodicals and public archives. The study 

concludes that a space is created to instigate the questioning of society, which goes 

beyond four days of celebration. The marchinhas reigned for years in the carnival parties, 

always had strong placement in the radios, so that, until nowadays the old marchinhas 

continue being sung. 

 
Keywords: Carnival. Belo Horizonte. Critical expressions. Evolution. Marchinhas. 

 
Introdução 

 
As formas de se comunicar estão mais diversas e abrangentes. Muito se fala sobre 

democracia da comunicação e, na procura por um espaço representativo desta expressão, 

encontra-se nas cidades e nas manifestações que ocorrem nos ambientes públicos de rua 

um arcabouço de informações a respeito das novas variáveis que afetam o tipo de uso e 

de significação que os indivíduos dão à cidade. Porque não pensar nas ações feitas pelo 

povo e para o povo ao desenvolver a democratização da comunicação? A celebração do 

Carnaval representa um espaço democrático e crítico de interação, comunicação e 

sociabilidade de uma sociedade. É uma festa, que estimula não só a diversão e 

relaxamento, mas a participação dos cidadãos em torno da apropriação de espaços da 

cidade. 

Tendo em vista estas preposições, o estudo a seguir aborda as críticas sociais e 

políticas presentes nos dispositivos e práticas adotadas para a construção da identidade 

do Carnaval de Belo Horizonte nos últimos oito anos, tomando como base um contexto 

histórico da festa e seus reflexos. Visto que, a partir da década de  30, o Carnaval de Belo 

Horizonte sofreu uma espécie de declínio de sua vitalidade, em 2009 assiste-se a uma 

ressurgência da festa, sua atualização como festa eminentemente de rua e aberta 

democraticamente à participação e crítica social. 

O presente trabalho utiliza como metodologia, além da revisão bibliográfica para 

as pesquisas teóricas, extenso levantamento de periódicos datados das primeiras décadas 

de Belo Horizonte. Para entender melhor as transformações que modificaram o perfil do 

carnaval atual e seus reflexos na sociedade, além do contexto histórico que está inserido, 

foi fundamental as entrevistas com historiadores, que, aliadas às pesquisas de arquivos 

públicos, foram essenciais para traçar um paralelo entre o Carnaval passado e presente. 
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A pesquisa também se estendeu às matérias elaboradas por jornais e sites atuais, 

de 2009 até 2017, para delinear melhor a evolução e reconfiguração da festa em BH. 

Os estudos teóricos e as consultas históricas, somadas as participações em eventos de 

debates sobre o assunto na cidade, serviram como base para uma observação 

etnográfica mais precisa e atenta feita durante o Carnaval em 2017 e o Concurso de 

Marchinhas Mestre Jonas, também do mesmo ano. Além disso, foram feitas entrevistas 

com personalidades da festa carnavalesca para escutar as experiências daqueles que 

estiveram no momento e analisar suas reações e compreensões sobre os acontecidos. 

Diante dos objetivos de investigar o teor crítico que o carnaval de Belo  

Horizonte carrega desde seus primeiros anos de existência e seu poder de comunicação 

democrática, as músicas, em especial as marchinhas, foram escolhidas para análise, 

por se apresentarem como o espaço de expressão narrativa e crítica da população 

durante as festividades carnavalescas. Para debruçar sobre o objeto da pesquisa, que 

se constituiu em uma análise crítica das marchinhas autorais feitas para o Concurso 

Mestre Jonas deste ano, foi preciso acessar as 164 músicas inscritas no evento e 

categorizá- las em temas. Porém fez-se necessário uma análise mais profunda das 

críticas reverberadas nas músicas, por isso recortou-se o objeto para apenas as dez 

músicas finalistas do concurso. A fim de entender melhor a importância das marchinhas 

no contexto do Carnaval, foram acessadas várias outras músicas antigas e atuais do 

gênero, que se tornaram clássicos da música popular brasileira. 

 
Carnaval em Belo Horizonte 

 
Para estudar melhor as festas que acontecem em uma cidade e como se constrói 

a comunicação dentro delas, é preciso entender como esta foi construída e comporta 

sua sociedade. Aquilo que ocorre nas linhas geográficas de Belo Horizonte são reflexos 

do seu povo, sua cultura e sua estruturação, assim também são as festas populares. Por 

isso, neste estudo será preciso retornar ao início da criação da capital mineira, antes 

chamada de Cidade de Minas. Primeiramente, ressalta-se que a capital mineira foi 

construída para representar modernidade e, assim como a arquitetura, o anseio era de 

que sua população seguisse este ideal de civilização moderna. 

O espaço da rua, entretanto, sempre foi o mais democrático no turbilhão das 

edificações da cidade. Portanto desde o início da construção de Belo Horizonte, o 

Carnaval surgiu usando a rua para promover uma festa que deu lugar às diversas vozes  
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da capital, como será constatado neste estudo. 

Durante a consolidação da festa na cidade, normas de comportamento foram 

criadas com intuito de inibir ações cotidianas para que as festas populares 

acompanhassem o planejamento moderno da cidade, “metaforicamente, pode-se afirmar 

que a prancheta dos engenheiros não levou em consideração o elemento humano” 

(PEREIRA FILHO, 2006, p. 43). 

Os clubes e associações sempre foram presenças carnavalescas fortes e 

impulsionaram a organização da folia para dentro das normas. Os clubes eram elitizados 

e mantinham atividades para além do carnaval, porém tinham como principal atração os 

desfiles de rua, com carros alegóricos ornamentados, organizados e elegantes. Para 

Pereira Filho (2006), era como se quisessem transmitir uma mensagem pedagógica para 

mostrar que seriam possíveis festas na rua com elegância. 

De acordo com Barreto (1929), o carnaval belo-horizontino começa antes de a 

cidade ser oficialmente criada, em fevereiro de 1897. Os operários, que estavam 

construindo a nova cidade, desistiram de ir para casa durante a folga do feriado do carnaval 

e comemoraram desfilando atrás de carroças desde a Praça da Liberdade até a Avenida 

Afonso Pena. Pereira Filho (2006), em seu levantamento histórico, constatou que só 

houve desfiles organizados nas ruas da cidade dois anos depois de ser inaugurada, em 

1899. Este seria o desfile do primeiro Bloco de Rua da cidade, o ‘Diabos da Luneta’, 

planejado por membros de clubes, associações e artistas. 

Nas três primeiras décadas do século XX, as festas de carnaval de Belo Horizonte 

eram movimentadas e tradicionalmente composta por bailes. Pereira Filho (2006) traz 

registros dos relatórios do Chefe da Polícia da capital mineira confirmando que, ainda em 

seus primeiros anos de vida, o carnaval já registrava cerca de cinco mil foliões pelas ruas 

da área central da capital. Além disso, em 1908, as publicações da época, coletadas também 

por Pereira Filho (2006), noticiavam a presença de oito mil pessoas somente na Rua da 

Bahia. Esta era considerada a Rua do Ouvidor belo-horizontina, visto que era o local que 

mais reunia foliões e enfeites durante as festividades carnavalescas, assim como acontecia 

na Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro na mesma época (PEREIRA FILHO, 2006). 

Os foliões de clubes tinham algumas restrições, porém as regras feitas e leis 

decretadas normalmente atingiam mais os foliões “anônimos”, os “cordões” e “blocos 

sujos”. Em análise mais atenta de Pereira Filho (2006), percebe-se que essas normas 

tinham segundas intenções de coibir manifestações de cunho político, como, por exemplo, 
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a proibição “distribuição de anúncios impresso” era um meio de impedir a veiculação de 

materiais escritos de uma maneira autoritária, a preocupação com a limpeza ficava em 

segundo plano. 

Havia a tentativa de desqualificar e retirar o financiamento das brincadeiras 

qualificadas como grosseiras e chamadas de “carnavais sujos”. Eram alvos de repressões 

do governo e das classes mais ricas da sociedade. Dentre os “carnavais sujos”, estavam os 

“cordões”, os “blocos de rua” e “agrupamentos carnavalescos” todos sem licença prévia. 

A intenção era segregar as classes mais humildes que participavam destas festividades. 

Os embates entre os clubes, foliões e prefeitura enfraqueceram o Carnaval da 

capital mineira. Os clubes perderam espaço para as Escolas de Samba que estavam em 

ascensão e a luta para acabar com o carnaval “sujo” tirou forças do movimento ao mesmo 

tempo em que fragmentou a folia. 

Os blocos de carnaval de rua que surgiram em Belo Horizonte ainda nos tempos 

de sua fundação no final do século XIX perderam espaço e representatividade por diversas 

razões, principalmente econômica, além do avanço das Escolas de Samba. Contudo, 

apesar de nunca terem desaparecido totalmente, esse tipo de manifestação carnavalesca 

foi perdendo dimensão e importância a partir dos anos de 1930. O mesmo processo de 

esvaziamento foi ocorrendo com outros tipos de manifestações carnavalescas da capital 

mineira, como os antigos clubes carnavalescos, os cordões e o desfile do Corso. As 

Escolas de Samba foram tomando espaço. Surgidas entre 1930 e 1940, ficaram 

responsáveis por manter a folia viva pelas próximas décadas. 

Na década de 1980, o carnaval seguia com constantes mudanças e os itinerár ios 

das vias públicas foram alternados. Os novos trios elétricos começaram a ocupar o espaço 

onde ficavam os foliões. Logo, o número de participantes aumentou significativamente e 

o sábado foi escolhido para ser o dia oficial da brincadeira. Tudo isso fez com que fosse 

estabelecido pela prefeitura o Decreto Municipal nº. 3.676/1980, que oficializou o 

carnaval de Belo Horizonte. 

 
A partir de 1984, os eventos carnavalescos aumentaram em número e 
começaram a se espalhar pela cidade. De acordo com os relatórios 
anuais da Belotur, 300 mil pessoas se dividiam entre o Concurso de 
Bateria de Escola de Samba (COELI et al, 2015, p. 22). 

 
No início de 1990, contudo, a situação começa a mudar, já que os recursos e os 

incentivos públicos para promoção do carnaval e, em especial, para a realização dos 

desfiles de Escolas de Samba diminuíram drasticamente. Ao longo da década, o carnaval
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em Belo Horizonte agonizou e foi enfraquecendo com o declínio das Escolas de Samba. A 

festividade passou a se resumir na comemoração dos bailes populares promovidos pelas 

administrações regionais da cidade, estes foram apelidados de “bailes do povão”. 

No ano de 2003, por ordem do prefeito em vigência, Fernando Pimentel, foram 

canceladas todas as manifestações promovidas pelo município, visto que o valor que seria 

utilizado no carnaval daquele ano seria destinado às vítimas das enchentes que 

aconteceram na capital no mesmo período. Com isso, o carnaval decaiu até que, em 2006, 

o carnaval já era visto como “parado”, “morto”. Assim começou-se a ideia de que Belo 

Horizonte não nunca teve carnaval e o feriado era uma data em que os belo-horizontinos 

viajavam para outras cidades e estados. 

Foi então que em 2009, o prefeito em vigência, Márcio Lacerda, assinou o Decreto 

Nº 13.79813 que proibia eventos na Praça da Estação, uma das maiores e mais 

importantes praças e espaços centrais da capital mineira. Segundo o decreto, a medida foi 

tomada devido à dificuldade em limitar o número de pessoas e garantir a segurança 

pública decorrente da concentração e, ainda, a depredação do patrimônio público. 

Entretanto, o povo e grupos das comunidades que estavam conquistando seu o espaço na 

cidade não deixaram esse decreto vigorar de fato. O resultado dessa luta foi a criação da 

Praia da Estação, movimento que incentiva os moradores da cidade, com trajes de banho, 

a ocuparem a Praça da Estação por uma tarde. Este foi um gatilho para os cidadãos se 

mobilizarem e se fazerem ouvidos através da ocupação do espaço público. 

Este novo movimento de ocupação das ruas e o crescimento de manifestações 

populares na cidade, em resposta aos acontecimentos políticos, reverberaram e refletiram 

nas festividades carnavalescas. Para militantes de movimentos socioculturais e 

estudiosos, como o historiador, músico e folião, Augusto Carvalho Borges, conhecido 

como Borges (2016), uma atualização do carnaval aconteceu a partir de 2009. Surgido da 

necessidade de reforçar um cenário que represente a cidade e seus cidadãos na festa 

carnavalesca, sem perdas de espaço e privatizações. O carnaval mostra-se mais presente 

com o surgimento do Bloco de Rua “Tico Tico Serra Copo”, no Bairro Serra e o “Bloco 

do Peixoto”, no Bairro Santa Efigênia, ambos surgidos em 2009. Desde já era possível 

perceber o formato marcante do Carnaval de Belo Horizonte, os Blocos de Rua. 

O ano de 2010 foi marcado pelo movimento “Praia da Estação” que, assim como 

a divulgação dos Blocos de Rua, teve como foco o uso das redes sociais, além das próprias 

relações interpessoais que ocorrem entre os cidadãos da cidade. 
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Depois de 2011, a festa em 2012 foi considerada uma demonstração do apoio da 

população de Belo Horizonte à folia. Borges (2016) afirma que, nesse ano, o “carnava l 

começou a ganhar território e formato”8. Os números também confirmam o crescimento, 

a quantidade de Blocos cresceu a cada ano. Em 2012, mais de 26 blocos de rua desfilaram 

na cidade. A reportagem ‘Carnaval de Rua de BH terá quase um mês de Folia’ (PORTAL 

G1, 2012), trouxe a programação do carnaval com desfiles e festas desde o dia 2 de 

fevereiro até o dia 25 do mesmo mês. 

Outro ponto importante para o carnaval de 2012 foram as eleições. Em um ano 

eleitoral a vontade das pessoas saírem nas ruas manifestando seus anseios aumentou. Os 

Blocos dispunham de dispositivos efetivos, como fantasias, o trajeto e as músicas que 

deram voz às angústias da população. Assim, muitos mantiveram esse perfil até os dias 

de hoje, cada um expondo uma questão crítica da cidade, seja ela social, ambienta l, 

urbanística, dentre outras. 

Santos (2016) considera o ano de 2013 como o ano marco para o retorno do 

crescimento do carnaval na capital mineira. Os números das estimativas da Belotur podem 

ser fatores importantes para esta constatação. De acordo com os dados, o público na 

capital mineira em 2013 foi de 500 mil pessoas e o investimento público de R$ 3,5 

milhões. Estes números saltaram para 1,5 milhões de pessoas em 2015, e chegando a 

cerca de dois milhões de foliões circulando em BH em 2016, superando as expectativas 

de 1,6 milhões. O levantamento da Belotur de 20159 apontou um crescimento de 150% 

do público em relação a 2013, superando o público presente na cidade durante a Copa do 

Mundo em 2014, portanto, a empresa decretou que o Carnaval de Belo Horizonte, neste 

último ano, era o maior evento de toda a história da capital mineira, quanto ao número de 

participantes. 

 
Carnaval como uma prática artística crítica 

 

Dentre as definições de práticas artísticas colocadas nos estudos de Bruzzi e Rena 

(2014), o carnaval se encaixa na definição de arte comunitária, que “refere-se diretamente 

à busca por uma ressignificação da realidade a partir da prática coletiva, fortemente 

relacionada à questão política” (BRUZZI; RENA, 2014, p. 169). Nesse sentido, o 

carnaval  carrega  consigo  diversos  dispositivos  que  exaltam  as  críticas  políticas. 

 

8  Fala de Guto Borges, registrada em entrevista, 11 de novembro de 2016. 
9 Dados constatados em entrevista como a chefe de departamento da Diretoria de Eventos da Belotur, Nathalia Coelho. 
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2016. 
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Dispositivos estes que operam como conceitos ou como estratégias à medida que são 

apontados como elementos que se relacionam a fim de atingir um objetivo final, ou a 

resolução de “um problema, de um anseio ou surpresa” (SILVA, 2014, p.146). 

A ocupação dos espaços públicos, apontada como gatilho para a atualização do 

carnaval, é um dos dispositivos presentes que transforma o festejo. Em seus estudos sobre 

apropriação das ruas da cidade no carnaval, Lisboa (2015) avalia que, nos primórdios do 

carnaval, a questão da localização dos blocos refletia as desigualdades sociais. A escolha 

do percurso dos desfiles dos blocos revelava o prestígio das organizações dos clubes. 

Avenidas e ruas centrais como a Avenida João Pinheiro, Avenida Afonso Pena, a Praça 

da Liberdade, a Rua da Bahia, o bairro Funcionário, eram conferidos como lugares de 

destaque dos desfiles de Corso (LISBOA, 2015). A escolha feita pela polícia exaltava a 

segregação da cidade, visto que apenas os blocos de clube teriam permissão para desfilar 

nesses locais. 

Porém a proibição por parte do Poder Público não inibia a saída de diversos tipos 

de desfile na cidade. A ocupação dos locais privilegiados na cidade pela população 

excluída e reprimida se transformava em uma resistência artística durante o carnaval. 

Junto com seus hinos, bandeiras, fantasias e baterias, os Blocos “Sujos” iam até o centro 

da capital para expor o seu lado cultural e suas mazelas sociais. “Nesse sentido, o carnaval 

belo-horizontino comportava uma dimensão social politicamente engajada traduzindo 

através de seus múltiplos ritmos as diferentes opiniões advindas do viver citadino” 

(PEREIRA FILHO apud LISBOA, 2015, p.99). 

Ao levantar documentos históricos como matérias jornalísticas, fotografia s, 

vídeos e músicas, percebe-se que sempre houve uma narrativa crítica e contestadora da 

sociedade. Ainda em 1897, poucos carros circulavam na cidade e o corso na Praça da 

Liberdade contava com cinco veículos fantasiados. Porém um deles era o carro composto 

apenas por mulheres, que reivindicavam espaço em uma sociedade dominada por homens. 

O carro feminino era composto também por gays e travestis, muitas vezes negras, que 

somavam à luta das mulheres contra a discriminação. Ao analisar as fotografias da época, 

é perceptível que o público era majoritariamente masculino, pois muitas mulheres eram 

proibidas de brincar o carnaval na rua pelos pais e companheiros. 

Hoje, em 2017, a história se repete com o surgimento de blocos exclusivo às 

mulheres,  como  o  Bloco  Bruta  Flor,  criado  em  2016.  Outro bloco exclusivamente 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

9 

 

 

 
 

feminino é o Bloco Clandestinas, além de lutar contra a opressão masculina, reivind ica r 

mais espaço na sociedade e igualdade entre homens e mulheres, o grupo também luta pela 

ocupação das mulheres na cidade, escancarando o machismo, racismo e o preconceito 

contra pobres. 

 
Marchinhas como dispositivos críticos 

 

Outro dispositivo, apontado como objeto de estudo desta obra são as marchinhas 

de carnaval, que diante da dicotomia da festa, encaixam nos dois objetivos da prática 

artística, tanto no lado como a arte que ajuda na válvula de escape do indivíduo que 

festeja, mas também como espaço para participação popular como voz deste indivíduo. 

“As marchinhas dialogam com a sociedade e a realidade, mostrando fenômenos sociais 

de maneira divertida, apontando falhas na constituição social de forma irônica e jocosa, 

criticando a sociedade tal qual ela se mostra” (ZUPIROLI, 2013, p. 168). 

Percebe-se que as marchinhas como dispositivos se transformam em estratégias 

para promover a crítica no carnaval. Durante a folia, diversos outros dispositivos também 

incitam críticas, dentre eles as fantasias, performances, cartazes, músicas, expressões 

individuais e coletivas. No contexto deste estudo, a marchinha se destaca como uma das 

formas de expressão crítica mais observada durante o carnaval de Belo Horizonte, na 

medida em que se configuram como elemento definidor do compasso da festa durante os 

desfiles dos Blocos e festas em ambientes fechados. É através delas, que com ironia e 

humor, diferentes temáticas afetam a coletividade e são apresentadas e discutidas. 

Para Diniz (2008) a marchinha tem "uma linguagem democrática e universal", as 

classes sociais dialogam e aproximam os espaços urbanos, incitando o debate a toda 

instante. Bissoli (s.d), em seu artigo sobre a história das marchinhas, afirma que pelas 

letras das produções é possível conhecer muito da própria história do Brasil, isso porque 

as críticas são contextuais ao momento em que as músicas foram escritas. 

Hoje, no Carnaval de Belo Horizonte, as marchinhas têm papel muito importante. 

Pode-se dizer que a classe artística teve grande participação na retomada do Carnaval de 

Rua na cidade, o que contribuiu para produção de música em larga escala. O gênero 

marchinhas se vê presente em todos os Blocos de Rua também por encaixar no objetivo 

dos foliões, que é a democratização da festa e da cidade. 

Sendo assim, as marchinhas de Carnaval servem para além do entretenimento e 

do ritmo da festa, elas veiculam críticas políticas e sociais, traçando um recorte histórico 
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dos acontecimentos da época em que foram produzidas. Portanto, para expor o contexto 

social e político dos anos de 2016 e 2017 de Minas Gerais e do Brasil neste estudo será 

feito, adiante, uma análise breve de todas as músicas inscritas no Concurso de Marchinhas 

Mestre Jonas, abordando os temas mais recorrentes nas letras. 

O Concurso de Marchinhas Mestre Jonas é uma competição de marchinhas de 

carnaval compostas por mineiros. Essa tradição acontece anualmente em Belo Horizonte, 

desde 2012, realizada pela Cria Cultura, através de recursos da Lei Estadual de Incentivo 

à Cultura de Minas Gerais e apoio da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e 

Belotur. Sua criação foi um reflexo do já crescente número de marchinhas que estavam 

sendo cantadas durante a folia. Em 2017, totalizaram 164 músicas inscritas, em sua 

maioria inédita. 

 
Figura 1 – Relação das marchinhas de acordo com suas temáticas 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 

 
Diante do gráfico acima, é possível perceber que o teor político se mostrou 

frequente nas marchinhas inscritas para o concurso, tanto dentro da categoria “Questões 

de políticas diversas”, quanto em outras como “Questões políticas: Fora Temer”, 

“Questões da cidade” e “Reforma da previdência”. Tendo em vista que todas as 

marchinhas foram inscritas para uma competição, as letras se voltam para temáticas que 

atraem os belo-horizontinos. Este resultado reforça que marchinhas são dispositivos 

críticos usados durante o Carnaval, quando se repara que a maioria das composições 

inscritas expõe questionamentos críticos e angústias da sociedade. 
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O papel da marchinha como registro histórico também é mostrado nas temáticas 

separadas acima. Visto que todas as marchinhas foram escritas de acordo com o contexto 

atual, elas servem de registro do mesmo. Em alguns anos, estas poderão ser usadas para 

entender a sociedade de hoje, dentro dos seus questionamentos e exaltações. 

Para as marchinhas finalistas foi realizada uma leitura profunda através da 

metodologia de análise de conteúdo, na qual se fragmentou os textos a fim de identifica r 

regularidades e estratégias para se obter o discurso. A metodologia segue os processos 

sugeridos por Bakhtin citado por Rodrigues (2004), para a análise dos diálogos, é 

composta por três partes: 

 
a. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em 

que se realiza. [Estudo das esferas sociais e das suas situações de interação]. 
b. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita 

com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias dos atos de fala 

[gêneros do discurso] na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal [estudo dos enunciados, em ligação com os seus 

gêneros, da esfera cotidiana e das ideologias formalizadas]. 
c. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual 

(BAKHTIN apud RODRIGUES, 2004, p. 457). 

 

Após a análise chegou-se ao resultado de que, com exceção de uma, que falava 

sobre saudades do carnaval, as dez marchinhas finalistas possuíam teor crítico. Mesmo as 

que não falam diretamente sobre política ou acontecimentos políticos, as temáticas 

envolvem críticas à sociedade e até mesmo culturas tradicionais. A vencedora “O baile 

do Cidadão de Bem”, composta por Helberth Trotta e Jhê Delacroix, tem o duplo sentido, 

os trocadilhos e a ironia como principais estratégias para construir uma crítica aos 

cidadãos que manifestaram pelo o fim da corrupção vestindo camisas verdes e amarelas. 

Em estrofes como “Eu só ocupo duas vagas no supermercado / porque meu carro é top e 

muito bem tratado” e “Bandido bom é bandido morto / porém sou humanista, não sou a 

favor do aborto”, os compositores criticam a contradição entre as atitudes cotidianas e a 

bandeira anticorrupção levantada por estes nas manifestações. 

Além disso, a composição satiriza a elitização dos movimentos políticos quando 

diz: “No movimento boca livre da varanda “gourmet” / eu vou bater minha panela “le 

creuset”. Critica os “panelaços”, manifestação contra a ex-presidenta Dilma Rousself e o 

Partido Trabalhista (PT), considerado de esquerda. O “panelaço” consistia em bater 

panelas nas janelas quando Dilma discursava na televisão. Este movimento foi 

visivelmente majoritário em regiões de moradia da classe alta e midiatizado como um 

movimento global e de todo brasileiro. Neste momento da letra, percebe-se que o uso de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

12 

 

 

 
 

palavras estrangeiras como gourmet e le creuset satiriza os movimentos dos “cidadãos de 

bem”. 

Os autores também fazem críticas diretas à personalidades brasileiras. A jornalista 

Rachel Sherazade é citada nos versos “A Sherazade me conta toda noite / lugar de 

vagabundo e transviado é no açoite / Bandido bom é bandido morto / porém sou 

humanista, não sou a favor do aborto”, sendo criticada por incitar a violência e ser 

sensacionalista ao noticiar os acontecimentos no programa jornalístico “SBT Brasil”. No 

verso: “Meu malvado favorito só voa de jatinho / eu tenho fé em deus ele não vai cair 

sozinho”, o termo “malvado favorito” faz referência ao ex-presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha do PMDB. Essa associação é feita para ironizar a fala do 

deputado Marco Feliciano (PSC-SP), que em entrevista à BBC Brasil, defende Eduardo 

Cunha dizendo: “Se Cunha é malvado, para mim é meu malvado favorito” (FAGUNDEZ, 

2016). O propósito é criticar a defesa feita a um deputado que diversas vezes foi 

denunciado e acusado de desvio de dinheiro, corrupção, tendo seu mandato cassado. 

Outro exemplo de temática política é a marchinha em terceiro lugar, “Pinto por 

cima”, composta pela Orquestra Royal, que também usa de estratégias lingüíst icas 

semelhantes para criticar as ações do prefeito João Doria em São Paulo. Os compositores 

usam intensivamente trocadilhos sexuais para construir seu discurso como nas estrofes: 

“Você pode pixar primeiro / Não deixo mole e pinto atrás / Eu quero ver se eu pinto inteiro 

/ Um muro de Moema até o Brás / Pra cidade ficar mais top / Na 23 e na Faria Lima / De 

fantasia pra dar mais ibope / Poso pra foto e pinto por cima!”. 

 A Orquestra também compôs a marchinha que ficou em segundo lugar, intitulada 

“Solta o cano”. Nesta composição cria-se o duplo sentido no refrão: “Solta o cano que não 

cai”, que ao ser cantado rapidamente se transforma na frase: “só tucano que não cai”. A intenção 

foi questionar que somente os políticos do Partido Social da Democracia Brasile ira 

(PSDB), que tem como símbolo um tucano, não “caem” do poder, ou seja, não são 

investigados e depostos. Com isso, a canção cria um contexto histórico explicitando que 

na época da sua composição havia um grande conflito político, nesse caso, a operação 

Lava Jato, que consiste na investigação de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil.  

Houve marchinhas que não optaram pelo teor político e criticam a cultura da 

sociedade e muitas vezes especificamente um acontecimento marcante. Uma delas, a 

música “Homem de Saia”, questiona a agressão ao homem que andava de saia pelas ruas 

da cidade. A marchinha eleva a diversidade e liberdade de gênero. Sua letra faz um pedido 
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de respeito pelas escolhas individuais das pessoas. A crítica se desenvolve mais 

fortemente na estrofe: “A novidade é que a Terra já girou / E a liberdade já beijou o meu 

amor / Eu não entendo por que é que seu olho arde / Ao ver a felicidade vestida de 

qualquer cor”. Nesta parte da letra, o compositor ironiza que a “novidade” sobre as 

diversas opções de gênero é um fato tão antigo quanto descobrir que a Terra gira em torno 

do sol e de si mesma. Com isso, ele questiona o espanto das pessoas diante deste fato. A 

estratégia mais usada nesta composição foi a repetição das palavras e o duplo sentido das 

mesmas, vê-se que na estrofe do refrão a palavra “saia”, que antes era referente à peça de 

roupa, se transforma em “saia” de sair do local como na frase: “Se você não quer ver 

homem de saia, saia, saia, saia, saia, saia da rua”. O uso da repetição também promove 

um efeito de eco na palavra “significa”, que se revela na expressão “fica na sua” na frase: 

“Se você nem sabe o que significa, fica, fica, fica, fica, fica na sua”. O objetivo com esses 

trocadilhos e repetições é exaltar a crítica pela intolerância através de um pedido  

imperativo para que a pessoa preconceituosa não interfira na vida do outro. 

A partir da leitura dessas músicas, percebe-se que se estruturam como o gênero 

marchinha, visto que a maioria usa de estratégias linguísticas como o trocadilho, duplo 

sentido, rima, ironia, sátira e repetições, além dos versos curtos, divertidos e de fácil 

memorização. 

O estudo conclui que no carnaval cria-se um espaço para instigar o 

questionamento da sociedade, este que ultrapassa os quatro dias de festa. As marchinhas 

confirmam o teor crítico da festividade, através das letras questionadoras e irônicas, 

revelam-se como dispositivos apropriados para a reverberação de questões políticas, 

tornando lúdico algo que é tido como assunto sério e restrito. Além de ser uma expressão 

artística, as canções dialogam com a sociedade de maneira divertida, proporcionando a 

oportunidade das pessoas dizerem o que pensam e, por terem estrutura simples, ecoam 

facilmente na voz povo. 

A partir dessas características, as marchinhas se assemelham à estruturação do 

próprio Carnaval de Belo Horizonte, por serem ambos agregadores, irônicos, 

democráticos e de livre expressão. Através da sua essência popular, do uso do espaço 

público, das fantasias, dos levantamentos críticos, do uso do humor e da ideia de uma 

festa libertária, o Carnaval se configura como uma oportunidade de expressão do cidadão, 

além de permanecerem como uma significativa manifestação cultural popular. Este é o 

principal sentido da retomada e reconfiguração do carnaval em Belo Horizonte : além de 
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manter viva uma tradição que nunca morreu, mostra-se capaz de se reinventa r, 

atualizando assim seu sentido crítico, político e estético. 
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