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INTRODUÇÃO
Esse Kit Carnaval foi criado pela equipe da organização sem fins
lucrativos Cultura Brasil in Austin para trazer essa comemoração tão
especial para dentro de casa durante a pandemia. Nossos eventos
estão em pausa, mas nossa imaginação, criatividade, desejo de
continuar a compartilhar nossa cultura e criar oportunidades para o
desenvolvimento da língua de herança continua a todo vapor. O Kit
Carnaval foi criado com muito carinho e esperamos que enriqueça a
experiência cultural de sua família ou alunos!
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O Brasil é conhecido como o país do carnaval. Mas vocês
sabiam que o carnaval também é curtido em outros países?

Sim, cidades como Veneza na Itália, Nice na França e New
Orleans nos Estados Unidos, celebram a festa de forma
bem animada. 

Bom, mas a origem do carnaval está nas festas aos deuses
da antiguidade.No Império Romano,  por exemplo, as
pessoas se mascaravam e passavam dias a brincar, comer e
beber. Já com a ascensão do cristianismo, a igreja católica
considera o carnaval como o período  que antecede os 
 quarenta dias para a  Páscoa, conhecido como quaresma.

No carnaval as pessoas podem brincar à vontade, trocam
de identidade, vestem roupas que quiserem, enfim se
fantasiam para viver algo diferente,  quem é pobre se
fantasia de rico, quem é rico se fantasia de pobre, homens
se vestem de mulheres e mulheres se vestem de homens,
também tem as fantasias de animais, pierrots, palhaço,
bailarinas, enfim, o que a imaginação mandar. Pode até
mesmo só vestir uma camiseta e um short, o importante é
fazer o que se tem vontade e se divertir.

Tá, mas e no Brasil?  Como surgiu o carnaval? 
O carnaval no Brasil foi trazido pelos portugueses e
consistia numa brincadeira, quando as pessoas atiravam
água, farinha, ovos e tinta uma nas outras. 

Já a origem da música surgiu  das mesclas do som do
batuque e ritmos africanos com os gêneros musicais
portugueses. No começo do século XX, a  prática de jogar
farinhas, ovos, etc... foi proibida com o objetivo de colocar
ordem na bagunça toda. Então, importou-se de Paris e
Nice, o costume de jogar confetes, serpentinas e buquê de
flores, olha que máximo!

O carnaval era na rua, onde os foliões saíam animados às
ruas embalados pelas marchinhas, muito parecidas com as
marchas militares só que mais rápidas e sua letras tinham
duplo sentido, como críticas à sociedade, política e à
situação do país, bem sabemos que esse costume perdura
até hoje.

A 1ª marchinha de carnaval que se tem conhecimento é de
1899, composta por Chiquinha Gonzaga intitulada de: Ó
abre alas, tenho certeza que você ja ouviu essa marchinha
alguma vez na sua vida. Com a popularização do rádio, as
marchinhas caíram no gosto popular, tanto que são tocadas

até hoje, mas na década de 60, elas deram espaço para
o samba enredo das escolas de samba.

Cada região do Brasil tem uma forma de curtir os 4 dias
de folia e com o passar dos anos, essas formas vão se
moldando de acordo com a juventude, mas vale
destacar na região sudeste o Rio de Janeiro, famoso por
suas escolas de samba. Os desfiles acontecem no
sambódromo Marquês da Sapucaí e o enredo
normalmente conta alguma história.  O luxo e a
criatividade imperam. As escolas são divididas em 2
grupos , o grupo de acesso e o grupo especial. Na sexta-
feira e no sábado  as escolas do grupo de acesso se
apresentam para o publico e para os jurados, as 4
primeiras colocadas passam a integrar o grupo especial
no próximo ano. No domingo e na segunda-feira o grupo
especial que se apresenta e as 4 últimas colocações
descem para o grupo de acesso. A competição é muito
acirrada. 

Tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo  o carnaval
de rua que sobrevivia nos subúrbios, tomaram conta da
zona sul e do centro  e fazem a alegria geral dos foliões,
arrastando multidões por dias a fio. Já no nordeste, os
trios elétricos que são as maiores atrações. O samba, a
batucada, o axé, a timbalada e grandes grupos de
percussão, marcam a festa baiana. Em Recife e Olinda, é
o frevo que comanda a festa e tem também o desfiles do
bonecos gigantes uma atração imperdível. No sul, o
carnaval não é tão tradicional, mas cada estado e cidade
aderem à algumas das tradições acima. Cá para nós, o
carnaval é mesmo a cara do Brasil não é?

CONHECE A HISTÓRIA DO CARNAVAL?
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CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E ADEREÇOS

Máscaras de personalidades: aquelas que imitam cantores, políticos,
atores e personalidades em geral.
Máscara ocular: cobre apenas a região dos olhos.
Máscara de meio rosto: cobre toda a parte superior do rosto, mas deixa
a inferior a mostra, mesmo assim consegue esconder bem a identidade
de quem usa.
Máscara de rosto inteiro: cobrem o rosto todo e com este modelo é que
vários personagens ganham vida no carnaval. Esse modelo é inspirado
nas peças que fazem sucesso nos carnavais de Veneza, desde a
antiguidade.
Máscaras no Brasil: dos bailes de elite ao carnaval de rua.

O uso de máscaras é muito comum desde os primeiros períodos da
humanidade, estando presente em várias culturas, seja por motivos
lúdicos, religiosos ou artísticos. Em muitas festas tradicionais ela
geralmente está presente deixar a brincadeira mais animada. 

O Carnaval é um bom exemplo disso, com bailes de máscaras, nos blocos e
desfiles de rua. Sem dúvida as máscaras têm tudo a ver com o Carnaval!
São indispensáveis nas belíssimas fantasias e também divertem os foliões
através de seus diferentes significados.

Há diversos tipos de máscaras e aqui você pode conhecer alguns dos mais
populares:

Historiadores relatam que o primeiro baile de máscaras do Brasil ocorreu
no Teatro de São Januário, Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 1846,
relacionado às comemorações do carnaval. Já na década de 1850, as
máscaras dos bailes foram deixando os salões e ocupando as ruas da
capital carioca, formando blocos de carnaval. O bloco do Zé Pereira, foi o
primeiro, iniciativa de um sapateiro português, desfilou pela cidade em
1852 com tambores, máscaras e personagens dos salões, que seguiam
modelos europeus.

Para comemorar o
Carnaval, que tal
criar fantasias e

adereços? 
 

Veja as ideias na
página seguinte e

coloque a mão na massa
usando materiais que
encontrar em casa.

 
Se preferir, escolha
uma máscara aqui,
imprima, recorte, 

e decore!
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Texto:  Smartkids.com.br



CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E ADEREÇOS
Para comemorar o Carnaval, que tal criar fantasias e adereços? 
Veja as ideias abaixo e na próxima página e coloque a mão na massa usando materiais que encontrar em casa.

Se preferir, escolha uma máscara AQUI, imprima, recorte, e decore!
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https://escolaeducacao.com.br/mascaras-de-carnaval-para-colorir-e-imprimir/#google_vignette


CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E ADEREÇOS CONT.
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DECORAÇÃO
Entre no ritmo do Carnaval decorando sua casa para um baile de Carnaval com suas crianças
usando as ideias abaixo! 
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DECORAÇÃO CONT.
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Ao escutar um samba, é comum ver as pessoas batendo palmas
ou os pés para acompanhar a marcação. Esse ritmo que conduz
o movimento é o pulso (ou pulsação), constante e coordenado,
que dá a base para a música. 

Escute o samba de roda Pelo Telefone AQUI, de Ernesto Joaquim
Maria dos Santos (1890-1974), e Exaltação à Mangueira, samba-
enredo de Aluísio Dias (1911-1991) e Enéas Brittes AQUI (em
gravação do Monobloco).

Que tipo de instrumentos escuta? 

Para crianças maiores veja o vídeo sobre os diferentes tipos de
roda: de roda, enredo e rock AQUI.

CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS
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QUE TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
PODERIA CRIAR QUE PODEM SER TOCADOS NO CARNAVAL?

Veja algumas ideias nesta página,  mas deixe sua
criatividade f luir  e  olhe para objetos comuns que
encontra em casa de maneira diferente para poder
construir  seu instrumento.  

Texto:  Smartkids.com.br

http://www.viewpure.com/woLpDB4jjDU?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/v2X5yv_-qo8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/PlsGzcG0qLo?start=0&end=0


Muito antes do samba enredo ganhar espaço no carnaval brasileiro,
quem tomava conta das ruas e dos salões eram as marchinhas de
carnaval. As marchinhas representam um tipo de música
carnavalesca muito alegre e com um refrão marcante, difícil de
esquecer.

O conteúdo da música pode ser político, sobre algum fato importante
da época ou simplesmente baseado na criatividade do autor, mas
sempre são divertidas. Apesar de ser popular por aproximadamente
20 anos (1920 - 1960), a época de ouro das marchinhas foi entre 1930
e 1945, sendo que muitos cantores e compositores tiveram destaque
nessa época. 

Entre eles temos: Carmen Miranda, Almirante, Mário Reis, Dalva de
Oliveira, Silvio Caldas, Jorge Veiga e Black-Out. Eles entoavam as
composições de João de Barro, o Braguinha, Noel Rosa, Ary Barroso e
Lamartine Babo. 

As marchinhas reinaram praticamente sem concorrências desde o
final do Sec. XIX, quando começa a entrar em cena o samba enredo,
mas até hoje, em várias cidades do Brasil, os blocos de rua cantam
com frequência as tradicionais marchinhas de Carnaval. 

A origem desse estilo de música carnavalesca está nas marchas
portuguesas, muito populares até a década de 20, mas seu ritmo foi
sendo modificado à medida que começam a usar outros tipos de
instrumentos, como o saxofone e trompete.

Vamos conhecer a história e a letra de algumas das mais famosas:

MARCHINHAS

K I T  C A R N A V A L  0 9

CHIQUINHA GONZAGA

Foi  Chiquinha Gonzaga,  pianista e regente,  quem compôs
a primeira música reconhecida como sendo uma
marchinha carnavalesca,  em 1889.  Antiga,  não? 
Mas serviu para f ixar  a ideia desse gênero musical  que
ainda era praticamente desconhecido.

O nome era “Abre Alas” e foi  feita para o cordão
carnavalesco Rosa de Ouro.

ABRE ALAS

Ó abre alas que eu quero passar (bis)
Eu sou da l ira não posso negar (bis)

Ó abre alas que eu quero passar (bis)
Rosa de ouro é  que vai  ganhar (bis)

Assista o vídeo AQUI para conhecer mais sobre a
Chiquinha Gonzaga.

CIDADE MARAVILHOSA

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil

Cidade maravilhosa
Coração do meu Brasi l

Composta em 1935,  foi  uma das
mais famosas do carnaval
carioca.  Composta por André
Filho,  a  marchinha não só fala
sobre o Rio de Janeiro,  como
seus primeiros acordes são do
hino da cidade.

MAMÃE EU QUERO
 

Mamãe,  eu quero,  
mamãe,  eu quero

Mamãe,  eu quero mamar
Dá a chupeta,  dá a chupeta

Dá a chupeta pro bebê 
não chorar.

Composta em 1937 por José Luís
Rodrigues Calazans (Jararaca)  e
Vicente Paiva,  apesar de ser
antiga também é uma das
marchinhas mais tocadas no
carnaval.

JARDINEIRA

Oh! Jardineira por  que 
estás tão tr iste

Mas o que foi  que te  aconteceu?
Foi  a  Camélia que caiu do galho

Deu dois  suspiros e  depois  morreu

Composta por Benedito Lacerda e
Humberto Porto,  em 1938.  Ficou
famosa nos carnavais  depois que
apareceu na comédia musical
“Banana da Terra” (1939),  que
tinha no elenco Carmen Miranda,
Oscarito e Emil inha Borba.

Texto:  Smartkids.com.br

http://www.viewpure.com/_CvMhx9FzPk?start=0&end=0


Agora que conhece um pouco sobre as marchinhas de Carnaval, aprenda a cantar algumas assistindo AQUI
um vídeo super especial de nossos alunos cantando várias marchinhas!

ESCUTANDO MARCHINHAS 
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Após ler sobre a história do Carnaval, confeccionar
máscaras, decorar a casa, criar instrumentos, aprender
marchinhas, que tal completarem algumas atividades?

É só escolher as atividades que sua criança quiser,
imprimir e completar! Há uma variedade de atividades
para diferentes faixas etárias AQUI.

ATIVIDADES PARA 
IMPRIMIR

Smartkids.com.br
escolaeducação.com.br
br.guiainfantil.com

FONTES

http://www.viewpure.com/fqQ8q_BW72g?start=0&end=0
https://escolaeducacao.com.br/atividades-de-carnaval-para-imprimir/


Cultura Brasil Austin é uma organização educacional e cultural sem fins lucrativos, dedicada a preservar e
promover a cultura brasileira na região de Austin e arredores. Tem por objetivo ser uma referência como
prestador de serviços para a comunidade brasileira, ajudando sua integração à vida local e contribuindo
para seu crescimento.

Nossa iniciativa educacional, Projeto Brasil, oferece várias oportunidades para criar e manter um vínculo
cultural e linguístico entre crianças e adultos falantes da língua portuguesa por meio de aulas semanais,
particulares e online, aulas de capoeira, hora do conto, colônia de férias, eventos culturais e oficinas de
artes, culinária, música, ciências e história do Brasil entre outras.

A proposta é um trabalho contextualizado, por isso mesclamos várias metodologias para oferecer projetos
mão-na-massa, atividades interativas e práticas e desafios que proporcionam uma aprendizagem
significativa, maior assimilação do conteúdo, além dos alunos adquirirem confiança, sentirem-se seguros
ao aplicarem novos conhecimentos, aumentar a comunicação entre alunos e desenvolvimento da
expressão oral e escrita.

Projeto Brasil conta com uma equipe de profissionais capacitados e especializados que buscam por meio de
um currículo interdisciplinar, intervir de forma lúdica e mediadora no processo de aprendizagem e
aperfeiçoamento da língua. Nossa meta é facilitar, transmitir e conectar a cultura brasileira com os nossos
alunos. Seja ele quem for, grande ou pequeno, brasileiro ou americano, utilizamos propostas diferentes,
mas sempre com o mesmo objetivo. Outro diferencial é o apoio e capacitação que oferecemos aos pais e
educadores por meio de nossas redes sociais, cursos, palestras, blog e etc.

Cultura Brasil Austin
site: culturabrasilaustin.org
Facebook: culturabrasilaustin
Instagram: @culturabrasil.austin

CBA & PROJETO BRASIL
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Projeto Brasil
site: projetobrasilaustin.org
Facebook: projetobrasilaustin
Instagram: @projetobrasil.plh

https://culturabrasilaustin.org
https://www.facebook.com/culturabrasilaustin
https://www.instagram.com/culturabrasil.austin/
https://culturabrasilaustin.org/projeto-brasil/
https://www.facebook.com/projetobrasilaustin
https://www.instagram.com/projetobrasil.plh/



