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Marchinhas e blocos carnavalescos 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca as marchinhas de Carnaval, propondo a análise de seus 

elementos musicais e suas temáticas, sua relação com diferentes contextos sociais e políticos e com 

modos de brincar o Carnaval, como os desfiles de blocos. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes com os quais tenha mais 

familiaridade ou com os quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O 

importante é sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e a habilidade 

indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Apreciar marchinhas carnavalescas e analisar seus elementos musicais, suas temáticas e 
as relações que elas estabelecem com contextos socioculturais. 

• Conhecer a tradição dos blocos carnavalescos. 

• Desenvolver um projeto de bloco carnavalesco pensando na aproximação da 
comunidade escolar com seu entorno. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes integradas Contextos e práticas 

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Marchinhas e blocos 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio (caixa de som) e dispositivo com acesso à internet (celular, 

tablet ou computador); letras impressas e gravações em áudio de marchinhas carnavalescas previamente pesquisadas, 

entre elas, “Ó abre alas” (1899), de Chiquinha Gonzaga, e “Daqui não saio” (1949), de Paquito e Romeu Gentil; textos e 

imagens de blocos carnavalescos com temáticas sociais e ambientais. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula explorando o conhecimento prévio da turma sobre o tema. Pergunte aos alunos 

o que acham do Carnaval, se participam dessa festa popular, se conhecem, além das tradicionais 

escolas de samba, outras agremiações carnavalescas, como blocos, por exemplo. Converse também 

sobre a diversidade de gêneros musicais ligados a esse festejo, como samba, frevo, etc. Conte que o 

Carnaval tem origem europeia, mas, no Brasil, sofreu influência de outras culturas, principalmente 

das africanas. 

Mencione, então, que o foco desta aula serão as marchinhas de carnaval, gênero musical que 

está presente na festa do Carnaval brasileiro desde aproximadamente o início do século XX. Por fim, 

pergunte aos alunos se conhecem algumas marchinhas. 

Atividade 2: Apresentação de marchinhas carnavalescas (30 minutos) 

Disponibilize a letra das músicas para os alunos e passe às audições e análises das 

marchinhas previamente selecionadas. Você pode começar por “Ó abre alas”, de Chiquinha Gonzaga. 

• Marchinha 1: “Ó abre alas” (1899), de Chiquinha Gonzaga. 

Essa marchinha – considerada a primeira música carnavalesca do Brasil – foi composta pela 

musicista Francisca Edwiges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga (1847-1935), que 

foi pioneira em muitas áreas consideradas exclusivamente masculinas e se tornou uma das principais 

compositoras brasileiras. 

Depois de promover a audição da marchinha, inicie uma conversa sobre “Ó abre alas”. Diga 

aos alunos que, na época em que a música foi composta, as agremiações carnavalescas mais 

populares eram chamadas de “cordões”, precursores dos atuais blocos. Chiquinha compôs “Ó abre 

alas” para o cordão Rosas de Ouro, sediado no bairro em que vivia, o Andaraí, na cidade do Rio de 

Janeiro. Os integrantes dos cordões brincavam o Carnaval nas ruas, em geral, fantasiados e usando 

máscaras. As músicas eram acompanhadas basicamente por instrumentos de percussão. 
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Converse também sobre alguns dos elementos musicais dessa obra. Peça que apontem como 

é o andamento (rápido ou lento) da marchinha, se reconhecem o som de algum instrumento musical 

na gravação, se existe um refrão, entre outros aspectos. Informe-os que se trata de uma marcha-

rancho, um tipo de marcha de andamento mais lento que tem sua origem em marchas militares 

europeias. 

Em seguida, analise a letra com os alunos e pergunte o que entenderam dela. Conte que a 

expressão “Eu sou da lira” significava que se pertencia ao meio musical, o qual, na época, era quase 

exclusivamente masculino. Assim, Chiquinha Gonzaga enfrentou muitos preconceitos e foi pioneira 

na história da música brasileira, tendo sido admirada como compositora ainda na sua época. 

Com base nessa análise, você pode ampliar a discussão e propor um debate sobre os direitos 

das mulheres, evidenciando que, apesar de ainda enfrentarem preconceitos, elas conquistaram 

avanços sociais e hoje ocupam o mercado de trabalho e o universo musical. 

• Marchinha 2: “Daqui não saio” (1949), de Paquito e Romeu Gentil. 

Essa marchinha retrata de forma bem-humorada um problema que continua atual: o acesso 

à moradia. Conte à turma que, quando foi lançada, no Carnaval de 1950, a população das grandes 

cidades brasileiras já crescia significativamente e a escassez de moradia era um problema que afligia 

muita gente. Comente que a marchinha fez tanto sucesso que seu verso “Daqui não saio, daqui 

ninguém me tira” tornou-se expressão idiomática de uso corrente até os dias de hoje. Pergunte aos 

alunos se já ouviram ou empregaram essa expressão e em que situações. 

Depois da audição, converse com a turma sobre o contexto de produção e circulação dessa 

marcha carnavalesca. “Daqui não saio” ganhou o concurso de músicas de Carnaval promovido pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro em 1950. Era comum que a crítica social estivesse presente nesse gênero 

musical. Durante as décadas de 1940 e 1950, as marchinhas tornaram-se tão populares que faziam 

parte até de campanhas políticas em épocas de eleições. 

Nessa época, também surgiram os grandes blocos de Carnaval, que passaram a reunir 

centenas de pessoas. Até então, os blocos eram formados, em geral, por membros de comunidades 

pequenas (como os bairros). A essa altura, as escolas de samba também já tinham se afirmado como 

um dos principais tipos de agremiação carnavalesca no Brasil. 

Tal como foi feito com a canção “Ó abre alas”, discuta com a turma sobre alguns dos 

elementos musicais de “Daqui não saio”, explorando novamente o andamento da marchinha, os 

instrumentos musicais que podem ser reconhecidos e a identificação do refrão. 

No momento de analisar a letra da marchinha, se considerar pertinente, discuta com a turma 

o fato de que, atualmente, o direito à moradia continua se agravando em razão da desigualdade 

social e do inchaço das cidades. 
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Por fim, você pode estabelecer uma comparação entre as duas marchinhas analisadas, 

destacando as semelhanças e diferenças, e apresentar outras marchinhas, caso tenha selecionado 

previamente.  

 

Atividade 2: Preparação para o projeto Bloco da Escola (10 minutos) 

Nesta atividade, a partir de pesquisa e seleção feitas previamente, apresente para a turma 

alguns blocos carnavalescos (incluindo algum da cidade ou região em que a escola está situada) que 

abordem temáticas sociais. Cada vez mais, temas como defesa do meio ambiente e práticas 

inclusivas estão sendo explorados por blocos brasileiros no Carnaval, não sendo difícil encontrar 

exemplos na internet. 

Incentive os alunos a comentar o que acharam de como os temas foram abordados pelos 

blocos. Em seguida, explique aos alunos que, na próxima aula, eles vão criar um bloco carnavalesco 

da escola e apresentá-lo em forma de projeto. 

Para finalizar, promova uma discussão com toda a turma sobre como seria o bloco da escola: 

qual seria o tema (que deve envolver o entorno da escola); como seriam as fantasias e a marchinha-

tema; qual seria o título dessa marchinha. Lembre os alunos de que o tema deve ser sério, mas 

tratado com muito bom humor. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aula 2 – Como seria o bloco da escola? 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: reunidos em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: papel kraft, lápis preto, lápis de cor, canetas hidrográficas, giz de cera, revistas e 

jornais, cola branca, tesoura de pontas arredondadas.  

Atividade 1: Realização de um projeto do bloco da escola (35 minutos) 

Divida a turma em grupos e oriente cada um deles a criar um projeto para o bloco da escola. 

Esse projeto pode ser apresentado em forma de desenhos, textos e/ou colagens, se os alunos 

desejarem. 

Proponha algumas questões para orientar o trabalho de criação:  

• Qual será a temática do bloco? Lembre os alunos de que o assunto abordado deve se 
referir a uma questão importante para a coletividade do bairro (ou da região) em que a 
escola se localiza. 

• Como será a marchinha do bloco? Será a versão de alguma música já existente ou uma 
nova composição? Qual será o título? Ressalte que esse título deve ser divertido, bem-
humorado.  
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• Quais instrumentos musicais serão tocados pelos integrantes do bloco? Evidencie que 
não é necessário que sejam instrumentos convencionais; podem ser construídos pelos 
próprios integrantes do bloco a partir de materiais descartados, como garrafas plásticas, 
latas ou baldes. 

• Como serão as fantasias do bloco? 

• As famílias e os moradores do bairro seriam convidados a participar? Como seriam feitos 
esses convites? 

Depois de prontos, exponha os projetos em um espaço da sala de aula onde todos os alunos 

possam apreciá-los. Para o portfólio, lembre-se de registrar, por meio de fotos e vídeos, o processo 

de elaboração do projeto e os trabalhos prontos. 

Caso os alunos demonstrem interesse, esse projeto pode se tornar real. Para isso, será 

necessário envolver outras esferas da escola, como a direção, a coordenação, os demais professores 

e a comunidade. 

Atividade 2: Roda de conversa (10 minutos) 

Promova uma conversa coletiva sobre os projetos; para isso, ofereça questões para serem 

discutidas, como as seguintes: “Os projetos apresentaram pontos em comum ou abordaram temas 

muito diferentes?”; “Quais os títulos de marchinhas mais engraçados?”; “Qual parte do processo de 

produção foi mais divertido?”; “E em que momento sentiram mais dificuldades?”. Anote no seu 

diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados, desejáveis como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes assimilem a ideia de que o Carnaval compreende diversas formas de 
festejo e de gêneros musicais;  

• que os estudantes reconheçam as marchinhas como um dos gêneros mais tradicionais do 
Carnaval, também ligadas aos blocos; 

• que os estudantes percebam que as marchinhas podem abordar questões sociais de 
maneira bem-humorada e, ao mesmo tempo,  crítica. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

elaboraram um projeto de bloco de Carnaval da escola? De que forma?”; “Ficaram satisfeitos com as 

próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os 

dos colegas?”. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. É comum que blocos de carnaval tratem de temas ligados a questões sociais, como a 
recuperação dos espaços públicos. Você considera positiva a abordagem desse tipo de tema? 

2. Cite três manifestações artístico-culturais existentes no Carnaval brasileiro, além dos tradicionais 
desfiles das escolas de samba. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos considerem essa abordagem positiva, pois geralmente 
os blocos oferecem uma visão crítica e, ao mesmo tempo, bem-humorada sobre temas 
importantes para a sociedade. 

2. Respostas pessoais. Espera-se que os alunos citem agremiações, como blocos, e gêneros 
musicais, como marchinhas, samba, frevo, etc. 


