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NO ENREDO DA MEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE O TEXTO 

CARNAVALESCO 

                    Idemburgo Frazão Félix 

 Até bem pouco tempo, o caráter multifacetado e lúdico do carnaval dificultou que se 

percebesse e levasse a sério a riqueza de elementos culturais presente em suas várias formas 

de manifestações. Esse trabalho reflete acerca do texto carnavalesco, apontando  

possibilidades de estudo das composições como resgate não apenas da memória do 

carnaval, como das próprias práticas culturais cotidiano.   
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NO ENREDO DA MEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE O TEXTO 

CARNAVALESCO 

           Idemburgo Frazão Félix1 

 
Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 
acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas 
uma chave para tudo o que veio antes e depois. 
                                                                Walter Benjamin 

 

Introdução 

 
 Até bem pouco tempo, o caráter multifacetado e lúdico do carnaval dificultou que se 

percebesse e levasse a sério a riqueza de elementos culturais presente em suas várias formas 

de manifestações. Lembrando uma expressão utilizada por Walter Benjamin em um artigo 

sobre a obra de Marcel Proust, podemos dizer que aspectos culturais importantes contidos 

em textos escritos para o carnaval ficavam nas franjas do esquecimento2.  

                                                
1 Professor de Literatura Brasileira  (UNIGRANRIO). Doutor em Literatura Comparada pela UFRJ (2000).  
idfrazao@uol.com.br. 
2 “Cada manhã, ao acordarmos, em geral fracos e apenas semiconscientes seguramos em nossas mãos 
apenas algumas franjas da tapeçaria da existência vivida, tal como o esquecimento o teceu para nós. Cada 



Percebe-se, a partir da própria lembrança dos brincantes (os foliões) de diversas 

épocas, como a história do carnaval está entranhada na memória popular. Dos entrudos ao 

retorno acelerado dos blocos de rua do Rio de Janeiro, no início do século XXI, passando 

pela profissionalização das escolas de samba, estudos culturais podem ser muito 

enriquecidos com a interpretação dos textos escritos para o carnaval. 

A parceria interdisciplinar entre História, Literatura, Antropologia e Música se faz 

necessária para resgatar passagens importantes do cotidiano incrustadas em diversas 

composições musicais carnavalescas.  Pretende-se, no presente trabalho, apontar aspectos 

importantes de estudos em torno da questão da memória do carnaval, tomando como 

exemplo algumas possibilidades de análise dos temas tratados nas obras lítero-musicais 

carnavalescas.3 Destacam-se aqui, mais efetivamente, três exemplos de temas que, 

aprofundados, revelam faces do comportamento dos cidadãos e da natureza das 

composições musicais carnavalescas.  

O trabalho inicia com a questão dos espaços públicos tratados nas obras lítero-

musicais carnavalescas; depois, mais especificamente, são realizados comentários sobre as 

mudanças relativas aos hábitos, à moral, à sexualidade e à liberação feminina no Brasil. 

Tais comentários partem de uma rápida análise de três marchinhas de carnaval. Em 

seguida, a questão da natureza peculiar dos sambas-enredo enquanto gênero híbrido torna-

se o foco central. 

 

O carnaval e a cidade 

Um estudo acerca de alguns logradouros públicos citados nas marchinhas 

carnavalescas mostra, aos olhos e aos ouvidos atentos, a ocorrência de mudanças na 

importância dada a algumas localidades em certos momentos da vida da população carioca. 

Como exemplos significativos temos a Lapa e a Praça Onze, redutos importantes da 

chamada malandragem carioca e do carnaval brasileiro. Um famoso samba de Ary do 

                                                                                                                                               
dia com suas ações intencionais e, mais ainda, com suas reminiscências intencionais, desfaz os fios, os 
ornamentos do olvido. BENJAMIN, Walter.  A imagem de Proust. In.: Obras escolhidas I - Magia e Técnica, 
Arte e Política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. P. 37. 
3 O termo lítero-musical tenta dar conta da especificidade das composições musicais carnavalescas, 
principalmente dos sambas-enredo. O termo pode servir também para letras de música em geral. Sobre as 
transformações do samba e o estudo de alguns termos a ele inerente, ver: SANDRONI, Carlos. Feitiço 
Decente. Transformações do samba no Rio de janeiro (1917-1933). Rio de Janeiro: Zahar – EdUFRJ., 2001. 



Cavaco e Rubens diz (...) a Lapa de hoje, a Lapa de outrora, que revivemos agora.4 A letra 

do samba mostra aspectos que não fazem mais parte da Lapa de hoje e demonstra a 

importância do local ao longo da história do samba e do próprio Rio de Janeiro:   

A seresta quanta saudade nos traz 

Os cabarés e as festas  

Emolduradas pelos lampiões a gás  

As sociedades, os cordões  

os antigos carnavais.  

 

Várias são as modificações sofridas pelo reduto da antiga malandragem carioca.  Os 

lampiões a gás foram substituídos com a chegada da energia elétrica, as sociedades 

carnavalescas hoje são rarísssimas, mas os cordões que temos como grande exemplo o 

Cordão do Bola Preta5, se revigoraram e mesmo passando por dificuldades financeiras 

mantêm a cadência do carnaval. Até bem pouco tempo, a Lapa estava abandonada, com 

prédios ruindo, relegada à marginalidade, abandonada pelas autoridades. Hoje, a boemia 

inveterada e as prostitutas (figuras cativas da região) convivem pacificamente com outros 

freqüentadores de classes e gostos diferentes, vindos de diversas regiões do país e mesmo 

do exterior.  

Até o Instituto Médico Legal, morador antigo da região, está tendo que se mudar 

para que a revitalização do local continue sendo ampliada. O turismo e mesmo a agitação 

da cidade voltou a prestigiar os velhos redutos, agora modernizados. Os desfiles das 

Escolas de Samba, que se realizavam na Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja da 

Candelária, passaram definitivamente para a Rua Marquês de Sapucaí, ficando para a 

Avenida Rio Branco o carnaval dedicado às agremiações de menor porte, aos blocos de rua 

e a outros folguedos carnavalescos mais populares. Outros locais do centro da cidade, da 

Zona Sul, e subúrbios têm reunido multidões para assistir, principalmente a desfiles de 

agremiações carnavalescas diversas. Na Cinelândia, as marchinhas continuam atraindo a 

população ávida a reviver os momentos áureos da Rádio Nacional, quando cantores como 

Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Marlene e tantos outros artistas embalavam multidões. 

                                                
4 Esse samba de Ary do Cavaco e Rubens  (A Lapa em três tempos), representou a  Portela em 1971. 
5 Ver: DINIZ, André.  Almanaque do samba: História do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. P. 91 



Se a Cinelância colabora na preservação da memória auditiva, mantendo viva a tradição das 

marchinhas, a Lapa, sem deixar de atrair blocos e cordões carnavalescos, abre-se à 

multiplicidade de apreciadores de música. A Lapa tem se tornado, mesmo fora do período 

carnavalesco, um espaço eclético e aberto. Pode-se encontrar jovens MCs convivendo com 

a velha guarda do samba e mesmo com o Axé-Music.  

Outros logradouros também são mencionados nas composições carnavalescas, como 

é o caso da Praça Onze. Sabe-se que Donga, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, João da 

Baiana e tantos outros, como Sinhô e mesmo Mário de Andrade, permanecem vivos na 

memória, lembrados no ritmo dos atabaques, no registro de depoimentos sobre os efeitos da 

comida da casa de Tia Ciata.6 A conhecida mãe de santo passou para a memória nacional a 

partir do resgate que pesquisadores e carnavalescos fizeram, retomando aspectos históricos 

não apenas relativos ao nascimento das escolas de samba, como da estreita relação do 

samba com a cultura africana.7 

Uma curiosidade contemporânea serve para reforçar a relação da memória com os 

dias atuais: Tia Ciata dá nome a uma escola pública, que hoje fica ao lado de outra, a 

Escola Municipal Rachel de Queiroz, em frente ao famoso edifício Balança mas não cai.8 A 

necessidade de homenagear nossa importante escritora fez com que fosse ela habitar o 

mesmo espaço, na Praça Onze, no local que era denominado de Pequena África e que rende 

homenagem à comunidade de origem africana.9  A praça Onze está mesmo modificada. 

Mesmo com importantes trabalhos de resgate da história da localidade, pouco restou para o 

estudo da memória do lugar.  

 

O carnaval; os hábitos e as épocas  

 

Aspectos ligados aos costumes e à moral da sociedade brasileira foram temas de 

compositores importantes como João de Barro e João Roberto Kelli e interpretações 

                                                
6 Ver: DINIZ, André.  Idem . P. 26. 
7 Definitivamente fixada na história por Mário de Andrade em Macunaíma, a casa da baiana Hilária Batista de 
Almeida passou para a história como reduto berço das atuais manifestações carnavalescas. Sobre a casa de Tia 
Ciata, ver: Moura, Roberto. Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Funarte, 1983. 
8 As escolas públicas Tia Ciata e Rachel de Queiroz foram construídas uma ao lado da outra no espaço dos 
antigos prédios da Praça Onze, conhecidos pela reunião de sambistas em vários momentos diferentes do 
carnaval carioca. 
9 Ver: Moura, Roberto. Idem. 



famosas como as de Marlene e Emilinha Borba. Poderíamos destacar várias questões para 

serem analisadas, escolhemos as problemáticas da evolução da sexualidade, da liberação da 

mulher e do respeito à sua individualidade. 

A marcha Maria Sapatão10, interpretada com sucesso por Abelardo Chacrinha 

Barbosa, em seus conhecidos programas de televisão, mostra um momento em que 

determinadas tribos ou grupos minoritários ampliam sua presença no cenário nacional. 

Antes, a marcha Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelli e Roberto Faissal, apontava, de 

maneira brincalhona, para a possibilidade da presença do homossexualismo ou pelo menos 

da possibilidade de tocar no assunto sem ter sua composição, de alguma maneira, censurada 

ou considerada atentado à moral vigente.  

“Olha a cabeleira do Zezé,  

será que ele é, será que ele é? 

Será que ele é bossa nova 

Será que ele é Maomé 

Será que ele é transviado 

Mas isso eu não sei se ele é”     

 

A pergunta final, Será que ele é transviado? e a dúvida colocada sob um duplo 

sentido, provocado pela palavra transviado, nessa marchinha, mostra como os cabeludos 

eram vistos naquele momento ou o que pudesse ser um bossa nova. Já em Maria sapatão, 

há uma afirmativa, ou melhor, uma descrição, embora ainda mostrando certa face, oculta 

sob os papéis sociais, que o indivíduo representa em sociedade11: “(...) de dia é Maria, de 

noite é João(...)” As mudanças da personagem se encaixam bem nas inversões 

carnavalescas. 

Como afirma a composição:  

“O sapatão está na moda,  

o mundo aplaudiu,  

é um barato, é um sucesso,  

dentro e fora do Brasil”.   

                                                
10 Essa marchinha é da autoria de Chacrinha, Leleco, Roberto e Dom Carlos. 
11  Goffman, Ervin. A representação do eu na vida cotidiana.Trad. Maria Célia Santos Raposo. Petrópolis: 
Vozes, 1985. 



 

Enquanto em Cabeleira do Zezé há uma brincadeira, provocava pelo uso do cabelo 

comprido, em Maria sapatão, a questão do homossexualismo é colocada com mais ênfase.  

 

 Em relação à emancipação da mulher e da luta por sua liberdade de conduta, temos 

outra marchinha memorável de João de Barro (Braguinha) e A. Ribeiro, Chiquita Bacana: 

Chiquita bacana, lá da Martinica  

se veste com uma casca de banana nanica,  

não usa vestido, nem usa calção, 

inverno pra ela é pleno verão,  

existencialista, com toda razão  

só faz o que manda o seu coração.  

 

Percebe-se no texto a presença de elementos que mostram certa busca de 

emancipação por parte da personagem dessa composição. Ser existencialista, aqui, significa 

ser livre, pensar à frente de seu tempo. O conhecidos escritores Jean-Paul Sartre (um dos 

principais filósofos do existencialismo) e Simone de Bouvoir são estudiosos importantes 

que tiveram comportamento diferente do esperado em seu tempo. A liberdade de Chiquita 

se aproxima da vivida na realidade por Simone. Esses conhecidos autores mantinham um 

relacionamento aberto, fora dos padrões daquele tempo.  

 

O samba-enredo e a literatura 

 

As letras dos sambas-enredo das agremiações carnavalescas também são 

importantes reservatórios da memória do carnaval do Rio de Janeiro e do próprio país. Mas 

há uma função ainda maior sendo exercida por alguns textos das escolas de samba no 

Brasil, a de sintetizar obras literárias e permitir, mesmo que de forma panorâmica o 

conhecimento do enredo das narrativas ficcionais por parte do público em geral.  

Antes de mostrar o exemplo de um viés possível da relação do samba-enredo com a 

literatura, é interessante pensar na natureza mesma desse gênero propriamente 

carnavalesco, que já figura em dissertações e teses acadêmicas. Os chamados sambas-



enredo são aqueles que, seguindo a orientação de um carnavalesco, são criados por 

compositores que, de posse de uma sinopse, constroem verdadeiras obras de arte popular. 

Trata-se de um samba que não pode ser construído de forma aleatória. Ao contrário, é uma 

espécie de texto engajado que está a serviço de toda uma comunidade. E, mais ainda, 

deverá ser construído para “levantar as arquibancadas”. Como se pode observar, a tarefa do 

samba-enredo é árdua. A qualidade textual, apenas, não basta e nem sempre é o elemento 

principal. O serviço de contar a história criada pelo(s) carnavalesco(s) é primordial. Aí, no 

mágico e acelerado momento do desfile,  inicia a peregrinação da obra e de seu compositor.  

O samba saiu da mera esfera musical e mesmo literária, para tornar-se um produto 

cultural de grande importância. Agora, é uma referência. Tem um pé na arte popular12, por 

sua origem, e se torna um divulgador e mesmo um rico campo de estudo em relação à 

própria síntese da obra de que se serviu para nascer. O enredo não é mais apenas matéria 

para ser julgada como par da melodia. Ela mesma é uma narrativa autônoma, panorâmica, 

descritiva, sintética (e não poderia ser de outra forma), mas não deixa de correr em suas 

veias a obra que a torna obra de arte.  

Outro bom exemplo da relação da literatura com as composições carnavalescas é 

aquela que homenageia a obra de Mário de Andrade, Macunaíma, pertencente à Escola de 

Samba Portela, do desfile do ano de 1975. Macunaíma já nasceu uma espécie de samba-

enredo. Mário não a denomina romance e, sim, rapsódia. São vários assuntos brasileiros 

(envolvendo personagens ficcionais e reais) que convivem em torno do mito da formação 

da identidade brasileira. E o que mantém o enredo é a crítica às idealizações da Identidade  

Nacional inerentes ao período do indianismo, no início do romantismo no Brasil, que tem 

em obras como O Guarani e Iracema os melhores exemplos. 

Plural como a cultura brasileira, para lembrar os estudo de Alfredo Bosi, 

Macunaíma é múltiplo e sintético. É individual e grupal; inclusivo e sem caráter definido. 

Como afirma o autor de Dialética da Colonização, a cultura brasileira deve ser vista pelo 

seu caráter plural, mas não caótico.13. Bom ou ruim, o personagem Macunaíma assume, em 

termos míticos, características próprias do brasileiro. A verdadeira epopéia da busca de um 

                                                
12 É interessante, a respeito da aproximação do erudito ao popular no caso brasileiro, lembrar do que Nelson 
Werneck Sodré achava da questão do popular: Só é erudito o que é popular. Ver: ORTIZ, Renato.  Cultura 
Brasileira e identidade Nacional São Paulo: Brasiliense, 1985. P.127. 
13 Ver: Bosi, Alfredo. Plural, mas não caótico. In: Cultura Brasileira: Temas e situações. São Paulo: Ática. P. 
15. 



amuleto roubado tornou-se obra essencial da literatura brasileira. E o samba sintetiza bem a 

obra. 

O samba-enredo, por sua natureza, também é plural, como Macunaíma e a cultura 

brasileira. Compõe-se de partes que, unidas compõe o enredo com o qual a escola desfilará. 

Ë uma variação de temas. É poema e não é, é música, mas não apenas. É um híbrido bem 

brasileiro. E também antropofágico14. Na atualidade os mestres de bateria têm inovado 

permitindo o diálogo com inúmeros estilos e tendências, desde o funk até a sinfonia. Tal 

antropofagia permite que as Escolas de Samba se atualizem, sem perder as características 

brasileiras propriamente ditas. É importante lembrar, a partir dessa afirmativa, o caráter 

híbrido da própria cultura, na contemporaneidade, tratado por Nestor Canclini em Culturas 

híbridas.15 O carnaval brasileiro tem, cada vez mais, mostrado essa face multifacetada da 

cultura, adaptando-se aos novos tempos.. 

Para terminar essa apresentação, é interessante lembrar de aspectos presentes na 

letra do samba-enredo que tem como tema a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, da 

Escola de Samba Portela. 

. 

Vejamos um trecho da letra do samba: 
 

Portela apresenta, do folclore, tradições 
Milagres do sertão à mata virgem 
Assombrada com mil tentações 
Cy, a rainha mãe do mato, oi 
Macunaíma fascinou 
E ao luar se fez poema, 
Mas o filho encarnado 
Toda maldição levou 
Macunaíma, índio branco catimbeiro  
Negro, sonso, feiticeiro 
Mata a cobra e dá um nó (...).16 
 

                                                
14 O termo antropofagia é utilizado aqui no sentido dado por Oswald de Andrade na Revista de Antropofagia. 
Trata-se de um filtro através do qual a cultura estrangeira passa. O “antropófago cultural” utiliza desta apenas 
o que é importante. Assim, podem conviver, a modernização e a tradição culturais. Sobre a Revista de 
Antropofagia, ver. Castelo, José Aderaldo.  A Literatura Brasileira. Origens e Unidade. Edusp.  São Paulo: 
USP, 1999. P. 89. 
15 Ver: CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas Híbridas. Estratégias para entrar salir de la modernidad. 

México: Grijalbo, 1990. 
16 Trecho do samba de Davi Correia e Norival Reis. 



Na abertura do samba, já se mostra a base da antropofagia da tradição nacional. Mas 

Macunaíma é irrequieto, rompe com as expectativas da própria tradição patriarcal e 

escravocrata brasileira: é “índio branco catimbeiro, negro sonso feiticeiro..., e para rimar, 

bem brasileiro. Sua presença mítica extrapola a mera existência enquanto personagem. É 

um símbolo de estranheza. É  a marca da convivência de diferenças efetivas.  

Nosso herói mítico é verdadeiramente o representante da pluralidade que constitui o 

brasileiro. O Macunaíma do samba-enredo é parte e todo do personagem romanesco 

Macunaíma, que não é denominado romance por seu autor, e sim rapsódia17, como se disse 

acima. Vemos, portanto, que a versão lítero-musical de Macunaíma é filha e preservadora 

de uma tradição que não imita, mas filtra a cultura. Simultaneamente a mantém e renova. O 

carnaval é antropofágico e a memória de suas composições permite que tal antropofagia se 

divulgue e se perpetue. 

Terminamos aqui essa abordagem antropofágica do carnaval brasileiro que se 

moderniza, filtrando o que há de mais moderno nos dias contemporâneos. Modernidade e 

tradição convivem no carnaval. O que ficou nas franjas do esquecimento para terminar 

lembrando da questão da memória, como era vista por Walter Benjamin, é o que 

permanece, perdura e passa a fazer parte do cotidiano, sem que muitas vezes os cidadãos 

percebam o quanto a cultura fica impregnada no inconsciente coletivo. 

 

 

Conclusão 

Muitos outros elementos importantes do carnaval brasileiro podem ser extraídos 

desse rico manancial de cultura popular para os estudos ligados à cultura em geral, e à 

literatura em particular. A memória popular, enraizada nos textos carnavalescos se funde às 

experiências eruditas formando novos produtos. A literatura pode contribuir muito, com 

seus estudos, para o resgate da memória do carnaval em sentido amplo. Nem se trata de 

estudar apenas as letras, nem de priorizar os aspectos antropológicos e/ou sociais. Como a 

pluralidade é própria do carnaval e da cultura brasileira, a literatura, ao estudar a memória 

do carnaval precisa levar em conta aspectos que ultrapassam as questões meramente 

                                                
17 Rapsódia: Fantasia instrumental que utiliza temas e processos de composição improvisada tirados de cantos 
tradicionais e populares. Ver. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário 
da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1999. 



textuais, entendendo texto, aqui em sua face propriamente literária. Com a 

interdisciplinaridade em mente, continuemos atentos. 
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