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Por que jogamos confete e serpentina durante o carnaval? Como surgiram os 
desfiles? Quem foi o Zé Pereira que cantamos na folia todos os anos? O que é 
um bloco de embalo? Como o frevo saiu das bandas militares para animar a 
festa pernambucana? Qual é a mistura que forma o Axé? Estas e outras 
curiosidades estão no Almanaque do carnaval, do historiador André Diniz.  

Autor do Almanaque do samba e do Almanaque do choro, Diniz conta, nesse 
novo livro, como a folia começou, conduzindo o leitor em uma viagem no 
tempo, até chegar aos diversos estilos da folia na atualidade. Além da história 
do carnaval, o leitor descobre a trajetória dos gêneros musicais identificados 
com a festa: o samba, a marchinha, o frevo e o axé. 

O livro reúne canções, compositores e intérpretes que marcaram época e 
também os que estão fazendo sucesso agora. Pequenas biografias são 
mescladas a casos curiosos e informações sobre o contexto político, social e 
cultural de cada período. O autor aborda fenômenos de mercado como Ivete 
Sangalo e É o Tchan, rompendo as barreiras impostas pela crítica tradicional. 

Diniz mostra ainda como, desde sua origem, o carnaval foi uma plataforma de 
lançamento de grandes nomes da música brasileira – basta lembrar o exemplo 
de Carmen Miranda – e um combustível criativo para a indústria fonográfica, 
que encontrava nos bailes e desfiles uma ferramenta de grande difusão para 
novos sucessos. 

O livro chega aos dias de hoje, época em que o carnaval virou um negócio 
milionário e com ares de superprodução. Em Salvador, a festa de rua ganhou 
proporções gigantescas. No Recife, o Galo da Madrugada atrai mais de um 
milhão e meio de pessoas. No Rio de Janeiro, o desfile no Sambódromo é 
televisionado para mais de 180 países. 
 
Almanaque do carnaval reúne 120 imagens e também é um guia: traz 
indicações de livros e filmes e dicas de onde brincar e desfilar em todo o Brasil. 

 

“Há aqui animadoras histórias carnavalescas para todo mundo que quiser 
conhecer melhor a vibrante multiplicidade da nossa folia.” Do prefácio de 
Hermano Vianna 
 

Sobre o autor: ANDRÉ DINIZ  é autor do Almanaque do choro (2003) e do 
Almanaque do samba (2006), ambos publicados pela Zahar com grande sucesso 
de venda. Recentemente, lançou O Rio musical de Anacleto de Medeiros (Zahar, 
2007), sobre a vida e a obra desse mestre do choro. Formado em história pela 
UFF, escreveu também biografias infanto-juvenis sobre Pixinguinha, Adoniran 
Barbosa, Paulinho da Viola e Braguinha. 

 

 

 
 
 
 

 


