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PREFÁCIO

Carnaval...
No Brasil é ideia corrente, o ano só começa depois dele... Entre
o Natal e a quaresma, entre a natividade e a morte, há um espaço
para a comemoração da vida, um período de catarse, de preparação para os enfrentamentos cotidianos exigidos o ano inteiro.
No entanto, bem antes do catolicismo ganhar a Europa (e de
lá, o mundo) e determinar a higienização das festas pagãs, todos
os povos realizavam seus carnavais, que eram a festa da colheita;
a comemoração dos mortos e da manutenção da saúde; a veneração das deusas da fertilidade e a entrada da primavera... Motivos
nunca faltaram e, mesmo nestes tempos pós-modernos, apesar da
ditadura da web, ninguém é de ferro: todos querem, e merecem,
três dias de liberdade para compensar a alucinada busca pelo sucesso nos restantes 362 dias.
Mundo afora, em todas as versões e tempos, o carnaval é a
exaltação da vida e da superação das lutas; o sonho da inversão da
ordem injusta e esperança da conquista de dias melhores; de deixar a linha de produção e invadir a gerência; de fugir da senzala e
matar o gato de madame.
Muitas destas reminiscências e referências, populares e acadêmicas, desfilaram pela minha mente ao ler este livro. E como
memórias são como alas de escola de samba – uma puxa a outra
– voltei ao ano de 2001, ao curso de jornalismo da Universidade
do Oeste Paulista, e lá encontrei Benedito de Godoy Moroni – ou
simplesmente “Seu Godoy” – que fazia sua terceira graduação.
No quesito humildade, Godoy era nota 10. Senão, o que faria
aquele senhor já advogado laureado (formado pela USP) e escritor consagrado (são de sua lavra os títulos “Jornalismo Regional”
e “História de Presidente Epitácio” – este último compõe os acervos das bibliotecas de Alexandria, do Vaticano, do Rio de Janeiro
e de São Paulo) no meio daqueles jovens recém-saídos de casa?
Benedito de Godoy Moroni ministrava sua lição de vida.
Ensinava a todos, docentes e discentes, com sua coerência, companheirismo, paciência a, como no entrudo, atravessar os reveses

sempre com um sorriso. Sempre pronto para o trabalho e a colaboração. E, já naquela época, coletava dados para esta publicação que,
agora, nos lega neste formato que revela exaustiva pesquisa documental e bibliográfica, além de demonstrar atuação jornalística além
da apreendida nos bancos escolares (perseverança, pesquisa, interesse, a busca incansável pela documentação, comprovação factual e
histórica...).
Ao ler as páginas seguintes foi possível recordar os idos da década de 70, na periferia de São Paulo. Minha mãe não deixava as
crianças saírem para muito longe e dizia: “Nessa época estão todos
loucos!”, o que expressava opinião generalizada entre todas as mães
do pedaço. Loucos, talvez, como a turba que coroou Quasímodo na
Paris Medieval de Victor Hugo? Mas eram permitidas as máscaras de
papelão e as batalhas de “xiringa” (bisnagas, seringas, que se enchia
de água – em formatos que imitavam os velhos lança-perfumes proibidos por Jânio Quadros em 1961, resquício do Entrudo português
adotado pelo Brasil nos tempos da colônia. Era assim que os jovens
descobriam que o retorno às aulas estava próximo...
Nas escolas não havia festa e os alunos nem pensavam em ir fantasiados – como hoje... O Carnaval era visto, ainda, como uma festa
excessivamente popular – no mau sentido... E as professoras de então
acumulavam a incumbência de ensinar aos pobres o comportamento
das elites – uma missão civilizadora que não tinha interesse de reproduzir ou valorizar o eco das senzalas ou o batuque dos quilombos.
Naquela época a Rede Globo popularizou os desfiles das Escolas
de Samba do Rio de Janeiro. Havia também os concursos de fantasias (luxo e originalidade) do Hotel Glória, com Wilza Carla, Clóvis
Bornay e Evandro de Castro Lima – elegantes, brilhantes e bem
comportados...
E não é que o “seu” Godoy se apropria de todos esses períodos
sem perder o ritmo?
Carnaval do interior conhecia só de ouvir contar. Meu pai, vindo
ainda jovem do Vale do Paraíba nos idos da década de 50, recorda as
batalhas de confetes; dos blocos de sujos; dos limõezinhos-de-cheiro;
dos rapazes-família que, pandegamente, se travestiam de moças; dos

mascarados assustando crianças pelas ruas... reencontro do carnaval
renascentista europeu, onde os rostos e intenções eram encobertos...
período favorável para encontros e desencontros amorosos – como
as shakespeareanas inversões da realidade falsa, sempre trocada por
uma mentira verdadeira; sem convenções nem nomes de família...
quando se faziam brincadeiras e muito barulho por nada na passagem da noite de reis.
Para os ricos, até meados do século XX, os corsos, ou passeios
de carros enfeitados nas avenidas principais da cidade, e os bailes
chiques nos salões... para ver e ser visto, uma exaltação das posses
materiais.
Cheiro de alegria de afrobatucadas somente nas, então, longínquas periferias da Barra Funda ou do Brás e até do Bexiga... apesar
de se reivindicarem italianíssimos até hoje.
Recordar é viver...
Hoje, todas as épocas se juntam em cima dos trios-elétricos que
tocam até marchinhas tradicionais num balanço mais alegre, de
acordo com as novas modas. Carnavais do interior e das capitais se
igualam. Há um diálogo entre gerações e espaços; entre a modernidade e as tradições que são traduzidas bem ao gosto da festa que se
recicla sempre... Se assim não fosse, não continuaria tão forte em
pleno terceiro milênio.
Esta é mais uma obra que, fatalmente, se transformará em referência a todos os que se iniciam no estudo da História dos Carnavais
do mundo afora, mas principalmente aos que desejam conhecer
mais profundamente esta festa do interior paulista, particularmente
de Presidente Epitácio que passou por várias nuances históricas das
marchinhas até o trio elétrico.

Sandra Santos –
Jornalista, Historiadora e
Doutora em Ciências da
Comunicação/ECA-USP.

Agradeço aos amigos e colaboradores pelas
fotos cedidas de seus arquivos, contribuições
orais, bibliográficas e reflexões conjuntas que
permitiram a realização deste livro.
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nos mais difíceis;
Aos meus filhos Renata, Fernando, César Augusto
e Ronaldo;
Às minhas noras Cris, Talita e Marisa, e ao meu
genro Heitor;
Aos meus irmãos Solange, Ana Rita e José Celso.

No carnaval ficam suspensas as regras que
controlam o olhar. O mundo se abre ao
poder ver e ao poder fazer, com inversões
como o pobre despertando a inveja dos ricos
e o estabelecimento de relações de desejo e
profunda lascívia. No carnaval celebram-se
as coisas abstratas e inclusivas, como o sexo,
a alegria, o prazer, o luxo, o canto, a dança
e a brincadeira.
Hiram Araújo
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1 ORIGEM
Inexiste consenso quanto a data na qual houve o início das comemorações de carnaval. Para alguns pode ter ocorrido há 10.000 anos
e para outros há aproximadamente 4.000 anos.
Eneida de Moraes (1987, p.14) aponta que para alguns “as origens do carnaval são encontradas uns 10.000 anos antes de Cristo”,
isto através de culto agrário que era praticado por homens e mulheres, estes com as caras escurecidas e cobertos de peles ou plumas.
Para outros, ainda conforme Eneida, o carnaval teria nascido nas festas pagãs como a de Isis e do boi Ápis entre os egípcios e para outra
corrente a origem do carnaval encontrar-se-ia nas bacanais, lupercais
e saturnais de Roma.
O sítio carnaval.com indica que teriam sido os egípcios os primeiros a gravar as comemorações do carnaval, destinando cinco dias do
ano para a restauração da harmonia de seu relacionamento com os
deuses do universo. Nessa ocasião os egípcios cantavam, bebiam e
as mulheres, em paradas iluminadas com tochas, conduziam no alto
falos eretos gigantes. Seria a rememoração da paixão da deusa Isis a
seu marido/irmão, o deus Osíris. Isto há aproximadamente 4.000
anos antes de Cristo.
O culto a Isis é patenteado por Alberto Carlo Carpiceci (2000, p.
16) ao mostrar que “a doce figura de Isis não só a deusa mais amada
pelo povo egípcio, senão também a criatura mais humana e apaixonada que jamais foi idealizada no mundo antigo[...] Isis é a garantia
do renascimento”.
Consultando o sítio jeanlouie.com o mesmo também aponta que
o primeiro carnaval ocorreu “aproximadamente 4.000 anos antes do
nascimento de Cristo, nos barrancos do rio Nilo no Egito. Era a
celebração em agradecimento e honra à deusa Isis e ao boi Ápis pela
fertilidade do vale”. Daí a razão para as comemorações em sua homenagem.
A origem obscura do carnaval está também caracterizada examinando-se a Enciclopedia Mirador (1977, p.2.083) onde se vê que
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provavelmente “assente suas raízes em algumas festividades primitivas, de feição religiosa, em honra ao ressurgimento da natureza, com
a volta da primavera”.
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão (2006, A3), por sua vez, opina que, embora difícil caracterizar a origem verdadeira do carnaval,
ao que parece os nossos atuais festejos estariam intimamente associados a duas festas comemoradas pelos romanos, ou seja, as dionisíacas
(entre os gregos chamadas de lupercais) e as saturnais.
Entre os romanos, em 15 de fevereiro na Roma antiga, as dionisíacas realizavam-se com danças e festas em homenagem ao deus
Dionísio e festa em honra a Baco, deus do vinho. Já entre os gregos
as festas recebiam o nome de lupercais, pois homenageavam o deus
Luperco ou Pã, protetor dos pastores e dos rebanhos.
Mourão relata que os romanos, nas calendas de janeiro, após o
início do Ano Novo, “comemoravam as saturnais, festividades instituídas por Janus em memória do deus Saturno, que, pela lenda, teria
transmitido a arte da agricultura aos italianos”.
Nas saturnais inexistiam distinções sociais, sendo que escravos
ocupavam os lugares dos patrões, que serviam à mesa. Mourão
(2006, A3) relata que havia uma alteração significativa das atividades nesse período, quando os tribunais e as escolas não funcionavam; não havia julgamentos e nem execução de condenados, com
interrupção das hostilidades. Os escravos, nessa ocasião, percorriam
as ruas cantando e se divertindo na maior desordem. Isto tudo levava as pessoas de um certo nível social a se retirar para o campo,
o que dava oportunidade ao povo de celebrar com maior alegria
esse período de liberdade. Os romanos, conta Mourão, em sequência lógica a estes excessos, voltavam-se para a sua purificação através
das comemorações da lupercais, festas celebradas em 15 de fevereiro
em homenagem ao deus Pã, que teria sido o matador da loba que
aleitara os irmãos Rômulo e Remo, fundadores de Roma, segundo a
lenda. Mourão (2006, A3) relata que o princípio da fecundidade era
celebrado nesses festejos. Era hábito nas lupercais os sacerdotes de
Pã, nus, untarem-se em sangue de cabra e lavados com leite, tendo
aos ombros uma pele de cabra, saírem pelas ruas batendo nos tran-
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seuntes com uma correia de couro. Era tradição as mulheres grávidas
se oferecerem às correadas na esperança de escapar às dores do parto
e as que desejavam ter filho também procuravam ser atingidas pelos
golpes das correias, com a esperança de engravidar.
Visto estes festejos estarem implantados nos costumes, envolvendo mascaradas, disfarces e danças, coube ao cristianismo adotá-los e
ao mesmo tempo santificá-los.
Estudando e analisando sob o enfoque das Ciências Sociais,
Maria Izaura Pereira de Queirós (1992, p.205) entende que “a interpretação da festa, em geral, e do carnaval, em particular, está ligada
às observações de Émile Durkheim a respeito do que ele acreditava
serem as formas mais simples da vida religiosa dos povos chamados
“não civilizados”.
Pelo dicionário eletrônico Houaiss o carnaval é o “período anual de festas profanas, originadas na Antiguidade e recuperadas pelo
cristianismo, e que começava no dia de Reis (Epifania) e acabava na
Quarta-Feira de Cinzas, às vésperas da Quaresma; constituía-se de
festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos e se caracterizava pela liberdade de expressão e movimento” Isto é confirmado
pelo dicionário eletrônico Aurélio, destacando este que o carnaval
era constituído por festejos populares e em “manifestações sincréticas oriundas de ritos e costumes pagãos, como as festas dionisíacas,
as saturnais, as lupercais, e se caracterizava pela alegria desabrida,
pela eliminação da repressão e da censura, pela liberdade de atitudes
críticas e eróticas”.
Para Jacques Heers, (1987, p.169), “da Terça-Feira Gorda à
Quarta-feira de Cinzas havia uma cerimônia de transição que exaltava a alegria de viver e a prosperidade”. Isto tudo consistindo em
festa de abundância, utilizada para comer, beber e divertir-se, não se
preocupando com proibições.
No carnaval haveria a transformação do sagrado em profano
observando-se a análise de Rudolf Otto (apud FREITAS, 1999,
p.123), onde
o sagrado é uma categoria de interpretação e de avaliação, e como
tal só existe no domínio do religioso, ou seja, é um princípio vivo

17

Benedito de Godoy Moroni

em todas as religiões, constituindo sua parte íntima, o numinoso.
Esse estado religioso desperta no homem o sentimento de dependência, ou o estado de criatura, traduzindo uma consciência de sua
limitação, pequenez e impotência.

Por sua vez R. Caillois (apud FREITAS, 1999, p. 125) mostra
que o que caracteriza o profano é seu sentido comum, vulgar, cotidiano, temporal, ou seja, aquele em que os gestos não necessitam
de qualquer preocupação, mantendo-se dentro de uma margem frequentemente estreita e bem definida, deixada ao homem para exercer a sua atividade sem restrições.
O profano, como demonstra Freitas (1999, p. 126/127), permite
uma reelaboração de rituais e práticas que buscam reciclar a identidade
perdida. Assim, no tempo de lazer, as festividades assinalam momentos
do lúdico e da “queda” de hierarquia, mas sem o caráter sagrado.
A professora Monique Augras, da PUC (apud ARAÚJO, 2003,
p. XXVIII), por sua vez, pondera:
18

“o sagrado na escola de samba não se manifesta numa ordem dentro da desordem do carnaval? Neste caso, a estética do desfile da
escola de samba não se identificaria com esta ordem? Respondo o
seguinte: João do Rio, em uma de suas reportagens, descreve um
cordão, na Rua do Ouvidor, que lhe dá uma tremenda impressão
de desordem, quando repentinamente ele descobre, no meio daquele caos, uma hierarquia. De repente ele descobre o paradoxal
daquilo e inventa um diálogo com um amigo a quem diz, ‘há ordem na desordem?’ E responde: ‘Um lema nacional!’ Isso foi escrito
em 1908 e mostra um retrato disso que estou interpretando.”

O carnaval, entende José Guilherme Merquior (1972, p.185186), envolve válvulas como celebração e transe coletivo, sendo que
O delírio orgástico, a celebração dionisíaca, o transe coletivo, são
válvulas religiosas plenamente reconhecidas (embora enquadradas)
pelas culturas de tipo arcaico: elas permitem ao indivíduo e aos
grupos sociais um periódico desforrar-se das suas opressões e frustrações. Na festa orgástica – saturnais, carnaval -, a sociedade vivia
o reconhecimento da sua própria contestação.
À esfera dessa religiosidade-válvula ocupava lugar de tal relevo na
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cultura tradicional que, tudo bem contado, as grandes cidades medievais dedicavam aos festejos de estilo carnavalesco cerca de três
meses no ano.

No entender da socióloga Vicki Ann Cremona, de Malta (apud
Araújo, 2003, p. XXVII), “não existe capacidade de teatralização dos
povos do Oriente Médio, pela forte raiz religiosa, por isso é impossível a existência de uma festa como o carnaval naquela região”.
O sentido do carnaval ainda pode ser observado interpretado na
pintura. Francisco de Goya y Lucientes, um dos grandes gênios da
arte universal, gravou em água-forte quatro grandes séries de estampas, que são feitas utilizando-se da ação corrosiva do ácido nítrico
sobre as partes da obra deixadas a descoberto na superfície de uma
placa metálica revestida de camada protetora de cera, por exemplo,
para depois se imprimir as gravuras. A quarta série de gravuras de
Goya, provavelmente feitas entre 1819 e 1823, denomina-se “Os
provérbios ou disparates”. José Manuel B. López Vásquez, no programa da exposição realizada no Masp – Museu de Arte de São Paulo
em 2007 sobre gravuras de Goya, ao se referir a esta quarta série,
mostra a dificuldade na interpretação destas obras, ficando-se apenas
no campo das conjecturas. “As respostas adotadas estão na crítica
social, na sátira de acontecimentos políticos, na ilustração de provérbios, na psicanálise e nas explicações freudianas ou nas tradições
carnavalescas” (Vásquez 2007, p.6). A gravura da exposição realizada
no Masp e que também se encontra reproduzida na obra de Gallego
(2007, p. 255), foi interpretada pelo professor Nigel Glendinning
(apud PARRONDO, 2007, p, 64) mostrando, neste caso, as alterações sociais, religiosas e de poder que ocorrem durante o carnaval:
Duas figuras mascaradas se encaram, dominando o desenho, demonstrando a ambiguidade do carnaval, enquanto um jovem
acompanha a cena. Um monge e um sacerdote parecem perturbados pela confrontação. É o carnaval em primeiro plano e a religião
em segundo plano. Há um militar caído e um homem comum, em
pé, com pernas-de-pau por cima. As forças carnavalescas desbancando o poder militar.
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Mourão nos mostra, ainda, que o período carnavalesco variou
e ainda varia segundo as tradições de cada país: em alguns lugares
da Espanha sua comemoração inclui, também, a Quarta-Feira de
Cinzas; em outros só na terça-feira e no Brasil é festejado no sábado,
domingo, segunda e terça-feira. O certo é que o carnaval, segundo
Hiram Araújo (2003 p.29), “cairá sempre no 7º domingo que antecede ao Domingo de Páscoa”.
EDCARLO SANTOS
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Papiro com a Deusa Isis

Boi Ápis em detalhe de papiro

Deus Osiris em detalhe de papiro
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2 ETIMOLOGIA
Etimologicamente carnaval, segundo o dicionário eletrônico
Houaiss, origina-se do latim medieval:
“carneleváre ou carnileária (sXI-XII) ‘véspera da Quarta-Feira de
Cinzas, dia em que se inicia a abstinência de carne exigida na
Quaresma’, do lat.cl. *carnem leváre, substv. *carne levare ‘abstenção de carne’; ocorre em vários dialetos da Itália e, prov. do milanês carnelevale (1130), fixa-se no it. carnevale (sXIV) e daí no fr.
carneval (1552) carnaval (1680), passando às demais línguas europeias ainda no sXVII; o 1º el. do voc. é o lat. càro, cárnis ‘carne’, e
o 2º el., o v. lat. leváre ‘tirar, sustar, afastar’, substv. ‘afastamento,
abstenção’(cp. cog. sinon. it. carnasciale ‘interdição da carne’ < carnem laxáre com v. laxáre ‘abandonar’, lat.medv. carni(s)privium ou
privicarnim ‘começo da Quaresma’ com o v. priváre ‘privar’, esp.
carnestolendas pl. ‘carnaval’ com v. tollère ‘‘abandonar’); parecem
sem fundamento histórico hipóteses que der. a pal. da loc. lat. carrus navalis ‘carro naval’ (por associação à carreta em forma de barco
us. em festas pop. romanas) ou que atribuem ao 2º el. do voc. orig.
no lat. vale ‘adeus’ ou no fr. aval ‘abaixo’; no port., adquire acp.
metf. e meton. variadas; ver carn-; f.hist. 1542 carnavall”

Jacques Heers em suas obras Fêtes des fous et Carnavals (1983,
p. 234) e Carnavales Y Fiestas de Locos (1988, p. 193-194) entende
que “uma etimologia mais razoável faz pensar que o carnaval sinaliza
os últimos dias antes da Quaresma, antes dos jejuns e abstinências,
das restrições; são os últimos dias de licença, quando ainda se pode
comer pratos de carne (carne vale)”.
Eneida (1987, p.16/17) aponta que “segundo uns a palavra carnaval vem de carrum novali com os quais os romanos abriam seus
festejos. Já para outros vem de caro-vale ou ‘adeus à carne’, com o
início da quaresma”. Estes festejos, em seus primórdios, começavam
em 25 de dezembro, depois alterados levando-se em conta a Páscoa
dos católicos, estabelecendo-se a realização do carnaval sempre sete
domingos antes do domingo de Páscoa.
Quanto a palavra carnaval, ainda segundo o dicionário eletrônico

21

Benedito de Godoy Moroni

Houaiss, sua datação é de 1542 e encontra-se no volume 5, p. 42
do “CDP –Corpo Diplomático Portuguez publicado de ordem da
Academia Real de Sciencias de Lisboa”.
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3 EVOLUÇÃO
Estudo sobre a evolução do carnaval, desde os gregos até os romanos, é feito por Humberto Eco e mostra que: as Bacanais eram festas
em homenagem a Baco e Dionísio, associando-os a libertinagem,
banquetes e orgias, tanto realizadas por gregos como por romanos; as
Lupercais, festas celebradas a 15 de fevereiro, homenageavam o deus
Pã ou Fauno e no dia 17 de dezembro havia as Saturnálias para prestar homenagem ao deus Saturno. É Humberto Eco (1984, p. 39)
que afirma, “O carnaval foi introduzido na Europa pelos romanos”.
Eneida (1987, p. 15) relata que “o carnaval do paganismo foi
adotado pelo mundo católico com pequenas modificações”.
Por volta do século IX houve uma visão diferenciada do carnaval,
pela ótica cristã, conforme observa José Ramos Tinhorão (2000, p. 28):
como a loucura, por seu distanciamento da razão, também assumia
aos olhos cristãos uma forma de inocência, tão cara à divindade por
sua ausência de intenção no pecado, não tardou – por afinidade
com o que já se reverenciava nas crianças – a aparecer uma Festa
dos Loucos [...] Era a lição de humildade, a convidar os poderosos
cheios de razão do mundo a curvarem-se ante a fraqueza inocente
dos pequenos e dos loucos.

No século XV o papa Paulo II “incorporou a festa do carnaval no
calendário cristão”, segundo José Carlos Sebe (1986, p. 25). Foi o
mesmo papa Paulo II que introduziu “o baile de máscaras” (BARSA,
2002, p. 452) sucesso nos séculos XV e XVI.
Julio Caro Baroja (1989, p. 65) conta que no domingo de carnaval na Espanha, no século XVII, uma das práticas mais conhecidas
era a “das mulheres de Madrid jogarem água nos transeuntes”.
A França na época de Napoleão, a Alemanha e a Rússia, segundo
a Nova História da Música Popular Brasileira (1979, p. 3) , tinham
o festejo alimentado pelos sussurros políticos, além de se tornar ocasião para ótimos negócios, contando-se que até Napoleão adorava
uma folia aparecendo sempre mascarado.
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Entretanto Eneida (1987, p. 16) mostra que “no fim do século
XIX e começo do século XX quase desaparece o carnaval na Europa”,
fato confirmado pela Barsa (2002, p. 452).
“O brilho do festejo começou a se ofuscar em cidades como
Roma, Colônia, Veneza, Munique, Londres, Nápoles e Florença.
Restavam apenas a chuva de confetes e o desfile alegórico de Nice”,
relata ainda a Nova História da Música Popular Brasileira (1979, p.
4).
Em seguida há um movimento de revigoramento do carnaval,
hoje comemorado nos mais diversos lugares do planeta.
Atualmente, segundo Freitas (1999, p. 128)
Até as igrejas evangélicas, que pareciam ser mais conservadoras em
relação a certas questões, retiram o véu, vestem fantasias e formam
blocos de carnaval para ‘pregar a palavra do Senhor’. O sambaenredo canta Jesus no mesmo ritmo dos sambas profanos usuais, e
o único pudor que resta parece referir-se às carnes que podem ser
expostas.
24
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4 O CARNAVAL PELO MUNDO
O carnaval, nos dias atuais, é comemorado em praticamente todo
o mundo. Dados em diversos sítios e obras permitem-nos uma visão
ampla sobre esse espetáculo.
4.1 Carnaval na África
Como já exposto, alguns pesquisadores têm que o primeiro
carnaval ocorreu na África aproximadamente 4.000 anos antes do
nascimento de Cristo, nos barrancos do rio Nilo no Egito. Era a
celebração em agradecimento e honra à deusa Isis e ao boi Apis pela
fertilidade do vale.
Atualmente o carnaval africano que se destaca é o festejado no
Golfo de Benim. Para melhor se entender a razão disso é preciso
lembrar que foi de lá, onde se localizam as atuais repúblicas do
Benim, Togo e Nigéria, que veio grande parte dos africanos trazidos
ao Brasil como escravos. Muitos deles, os “agudás”, fizeram o caminho de volta, ou devido a saudade da África, ou deportados. Milton
Guran (2005, p. 34) lembra de que “até hoje os descendentes dos
retornados portam sobrenomes de origem brasileira, como Sousa,
Silva, Nascimento, Campos, Bandeira e Amaral, entre outros”.
Mesmo os moradores de Benim falando francês, os agudás continuam a usar expressões em português para marcar suas origens brasileiras. Ainda segundo GURAN (2005, p. 34), em janeiro é celebrada
por eles a festa de Nosso Senhor do Bonfim, com carnaval e encenação da “Burrinha”, semelhante ao bumba-meu-boi.
4.1.1 Benim
A cidade de Porto Novo, capital de Benim, é onde ocorre o carnaval brasileiro em terras africanas. Isto se dá com a celebração do
Bonfim, que se divide em três partes: num primeiro momento os
participantes, fantasiados e ao som de fanfarra, desfilam na noite
de sábado, véspera da missa, anunciando a festa; em um segundo
momento há a realização da missa e o terceiro momento, depois
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da missa, é destinado à confraternização e ao divertimento. Neste
terceiro momento, após a o piquenique que se estende até a tarde,
que há a apresentação da Burrinha e em seguida realiza-se um grande baile a céu aberto. A apresentação do desfile e o clima geral, em
muitos momentos, lembram o carnaval brasileiro, com um detalhe:
lá não há consumo de bebidas alcoólicas. É de se destacar que nas
paradas que o grupo faz em frente a casa de moradores, estes saem
à rua e dançam e confraternizam com o grupo, além de oferecerem
refrigerantes e água fresca.
4.2 Carnaval na Ásia
Mais recentemente podemos encontrar até algumas tímidas encenações do carnaval na Ásia.
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4.2.1 Índia
Em Bombaim, a maior cidade da Índia, com cerca de 13 milhões
de habitantes, há no mês de setembro o festival Ganesh Chaturthi.
Segundo Arthur Veríssimo (2007, p. 90) Ganesh, figura com corpo
de homem e cabeça de elefante, é o deus mais popular do país, daí o
festival. Veríssimo (2007, p. 90) conta que:
“Durante dez dias, as ruas são invadidas por folões, devotos e peregrinos com muita folia, batucada e adoração. [...] A celebração
é como um grande carnaval repleto de religiosidade. O profano e
o sagrado lado a lado. [...] Mistura suor, alegria e grupos de percussão batucando freneticamente pela úmida cidade. A princípio
assemelha-se ao carnaval efervescente de Olinda e Salvador em uma
rotação descontrolada”.

Há que se destacar nesse festival a tolerância, onde muçulmanos,
hindus, católicos, jainistas e parsis celebram e cultuam a imagem
de Ganesh. No festejo os fiéis, em suas residências, oferecem flores,
arroz cozido, cocos, doces, perfumes e frutas a qualquer transeunte
e, lembrando o entrudo, uma grande quantidade de tintas, que vão
do rosa ao vinho, é lançada nos corpos dos foliões.
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4.3 Carnaval na Europa
Para uma corrente a origem verdadeira do carnaval, os nossos atuais festejos estariam intimamente associados a duas festas comemoradas pelos romanos, as “Dionisíacas”, danças e festas em homenagem ao deus Dionísio - festa em honra de Baco, deus do vinho entre
os romanos) e as “Saturnais”, festas a Saturno, deus da agricultura,
celebradas entre os dias 17 e 19 de dezembro, quando se comemorava a semeadura da safra. Daí se espalharam pela Europa.
4.3.1 Espanha
Na Espanha o carnaval tem destaque especial. Várias cidades têm
seu festejo nos dias próximos à Quarta-feira de Cinzas.
Tem-se a realçar os carnavais de:
4.3.1.1 Cáceres
O chamado carnaval de Villanueva de la Vera, no povoado da
província de Cáceres giram em torno de Pero Palo, um boneco feito
de pano e palha com cabeça de madeira. Sua origem não é precisa,
sendo para alguns a representação do diabo e para outros um bandido da região. Para outros, é um ato de antissemitismo que reproduz
um auto-de-fé (cerimônia em que eram proclamadas e executadas
as sentenças do Tribunal de Inquisição) contra os judeus. O boneco
é maltratado e humilhado pelas ruas, sob o acompanhamento de
bandas de música e tambores. Na terça-feira realiza-se um tribunal
popular que julga e condena Pero Palo, o qual é decapitado. A cabeça
e as roupas são guardadas para o ano seguinte.
4.3.1.2 Cádiz
Mesmo não sendo considerado como tradicional, já fazia parte
das festividades da cidade em meados do século XIX. O maior festejo
concentra-se no domingo com desfile de carros alegóricos e participação de pessoas fantasiadas. O destaque fica por conta do concurso
de corais, que através das letras de suas canções tecem críticas bem
humoradas e irônicas sobre os acontecimentos ocorridos durante o
ano anterior. A música alegre tem influência dos ritmos cubanos.
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4.3.1.3 Lanz
O carnaval de Lanz se dá no povoado de Navarra, nos Pireneus.
Nesses dias se apresentam vários personagens: Zaldiko, o homem
cavalo; Ziripot, um homem vestido com um saco de palha, que é
derrubado, continuamente, pelo ágil Zaldiko; Miel Otsin, gigante de
palha que representa um bandido famoso, o qual é construído em
segredo no domingo, transportado na segunda-feira ou na Terçafeira gorda, sendo por fim fuzilado e queimado em fogueira ao redor da qual pessoas dançam ao som de grupos de música e tem-se,
também, os ferreiros, pessoas encapuzadas que andam pelas ruas da
cidade com suas tenazes ameaçando quem encontrem pela frente.
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4.3.1.4 Lazã
Trata-se de festa realizada no povoado de Lazã, província de
Orense. Acredita-se que é o carnaval mais antigo da Galícia. Os festejos se fazem notar várias semanas antes das comemorações, que se
dão na sexta-feira à noite anterior à Quarta-feira de Cinzas, com os
fachós, que são tochas transportadas pelas ruas. No domingo é a vez
dos piliQueirós, personagens principais do carnaval, com chocalhos
presos à cintura, usando máscaras e com chicote na mão. No domingo e na terça-feira tem-se desfile de carros alegóricos. Já a manhã da
segunda-feira é reservada para a farrapada, que é uma batalha com
pedaços de trapos manchados com barro. No mesmo dia, à tarde,
ocorre a Morena, que é um homem oculto por uma máscara de touro
esculpida em madeira, o qual ataca as mulheres. Enquanto a Morena
desfecha seus ataques, seus acompanhantes jogam terra com formigas na plateia. Os festejos carnavalescos são encerrados na noite da
terça-feira com a leitura do testamento, que nada mais é do que o
resumo das ocorrências havidas desde o carnaval anterior.
4.3.1.5 Santa Cruz de Tenerife
É festa que dura três semanas antes da quaresma, sendo considerado o mais animado e com maior número de participantes em
toda a Espanha. Durante vários dias há concursos de seresteiros, de
fantasias e de blocos carnavalescos com danças de inspiração brasilei-
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ras. Na terça-feira há a cavalgada do Corso, de Puerto de la Luz até
La Vigueta. Entretanto o ponto alto é a eleição da rainha, que se dá
na Quarta-feira de Cinzas. O destaque fica por conta das roupas das
participantes, as quais chegam a pesar centenas de quilos.
4.3.2 França
Localizada na Riviera Francesa, Nice, às margens do mar
Mediterrâneo, apresenta seu carnaval onde o destaque fica por conta
dos desfiles de carros enfeitados e batalhas de flores.
“Em Nice, esta noite são acesas duzentas mil lâmpadas multicoloridas que incendeiam de luz e brilho os carros alegóricos que sustentam o Rei do Carnaval (feito com papel). Em cima dos carros encontram-se bonecos de papelão, jovens vestidas de flores e inúmeras
máscaras esfuziantes. Na madrugada de terça-feira para quarta-feira
de Cinzas (Mardi-Gras), o Rei do Carnaval é queimado em meio a
uma algazarra e fogos de artifício”, conta o sítio rosanevolpatto.
Marcelo Vaz (2004, F2) aponta que:
Mesmo durante a temporada fria, quando as temperaturas podem
chegar a 0ºC, a cidade reúne turistas, que fogem do rigoroso frio
norte-europeu e aproveitam um dos mais célebres Carnavais da
Europa. Com origens que remontam ao século 13, a festa em Nice
dura 18 dias. O palco de encerramento do carnaval de Nice é a
avenida Jean Médecin. Nela está a Notre-Dame de Nice, igreja cuja
arquitetura lembra a da homônima de Paris.
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4.3.3 Itália
O carnaval italiano mais famoso é o da cidade de Veneza, existente desde 1662, ocasião em que se comemorou a vitória do duque de
Veneza sobre o patriarca de Áquila. A Quinta-feira Gorda tinha sua
comemoração com caça de touros, ursos, fogos de artifício, jogos e
diversos espetáculos, onde a aristocracia cobria o rosto com a bauta
(máscara tradicional). Depois de ser espetáculo representativo, passou a decrescer até quase desaparecer. Em 1980 a cidade resolveu
renascer esse carnaval, que tem como base o tema da máscara.

Fantasias do carnaval de Veneza
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Máscaras utilizadas no carnaval
veneziano

4.3.4 Suíça
O sítio rosanevolpatto relata que durante o carnaval suíço
“os homens portam máscaras entalhadas em madeira, com narizes tortos e bocas apavorantes. Saem então assim, para comer e
beber e agarrar belas jovens passando-lhes fuligem no rosto. Esta
festividade existe desde o século XIII e era chamada de ‘Fastnacht’,
sendo originária de Colônia, na Alemanha. Todo este cerimonial
visava espantar os maus espíritos e assegurar de maneira simbólica
a fertilidade da terra e das mulheres. Em Colônia, esta moderna
celebração acontece em cervejarias, casas de vinhos e grandes salões,
onde os foliões se divertem dançando e cantando ao som de um
ritmo irreverente.”

4.4 Carnaval na Oceania
Na Oceania não podia ser diferente das demais partes do planeta.
Lá também o carnaval se faz presente em uma forma peculiar.
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4.4.1 Austrália
Enquanto o carnaval é representado por quase todo o mundo
como sendo “a festa do povo”, “a maior festa da cidade”, “a grande
festa de todos”, em Sydney o carnaval é tido como missão de celebrar e tornar visível e orgulhosos os homossexuais, lésbicas, transexuais e bissexuais em suas comunidades. É evento que representa a
liberdade religiosa, cultural e pessoal, sendo assistida por milhares
de pessoas. O carnaval “Gay e Lesbian” de Sydney procura ser uma
exposição do espírito de Sydney em relação à tolerância e aceitação
da comunidade gay e lésbica.
4.5 Carnaval nas Américas
O carnaval se espalhou por onde houve colonização europeia católica e especialmente naquelas onde havia escravos africanos, segundo o sítio fortunecity.es. O Brasil, que foi colônia portuguesa, é famoso por seu carnaval. No sítio carnaval.com, temos que o Mardi Gras da
Luisiana (Estados Unidos) colonizado por franceses e mesclado com
afro-americanos e índios americanos tem comemorado seu carnaval.
O carnaval é comemorado praticamente em todas as ilhas do
Caribe, parte do México, Belize, Panamá, Colômbia, grandes cidades dos Estados Unidos e Canadá e outros. E através da Microsoft
Encarta, como já dito, que podemos encontrar dados sobre o carnaval nas Américas.
Assim destacamos:
4.5.1 Bolívia
A festa mais tradicional e famosa da Bolívia é o carnaval de Oruro,
também conhecido como Diablada devido ao fato de que muitas
personagens que participam dos desfiles representam diabos. O início do carnaval de Oruro dá-se no sábado anterior à quarta-feira de
Cinzas com a Entrada. Trata-se de desfile que tem como principal
personagem o arcanjo São Miguel, vestido com roupas brilhantes.
Logo em seguida vêm dançando as figuras dos diabos mais famosos,
acompanhadas de um bando de ursos e condores. Lúcifer, o diabo
principal, veste a roupa mais extravagante e vai acompanhado de
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Supay, a deusa do mal dos Andes. O design e a criação das roupas é
uma instituição em Oruro.
Segundo lenda local, a aparição da Virgem Maria para um ladrão
em uma mina, desde então chamada de Cova da Virgem, deu origem a esta festa. A maioria das danças representa a luta entre o bem e
o mal, onde o primeiro sempre triunfa. Outras lembram as histórias
de pastores de lhamas ou as agruras dos escravos negros.
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4.5.2 Colômbia
Durante os dias que precedem a quarta-feira de cinzas, tem-se
em Barranquilla, cidade costeira, o carnaval, ocasião em que praticamente pára tudo em função da festa. Na sexta-feira que antecede a
Quarta-feira de Cinzas, a rainha do carnaval é eleita. O dia mais importante é o sábado, quando acontece a batalha de flores, um desfile
que chega a ter vários quilômetros de extensão, com os participantes
fantasiados de personagens de inspiração africana, de animais, ou de
criaturas fantásticas. Faz parte da tradição jogar farinha nos espectadores que assistem ao desfile. A música não pára em nenhum instante: todos os estilos e ritmos, que revelam a mistura de influências
existente na festa.
4.5.3 Estados Unidos
O carnaval nos Estados Unidos está representado principalmente
nas cidades de São Francisco e Nova Orleans.
4.5.3.1 Nova Orleans
O carnaval é comemorado em muitas cidades americanas, mas
certamente não com o glamour e a grandeza de Nova Orleans que
teve seu nascimento em 1827, segundo os sítios carnaval.com/cityguides/neworleans e icorp.net (acessos em 11 de abr. de 2004), quando
retornando de Paris um grupo dos estudantes utilizando trajes estranhos resolveu dançar pelas ruas da cidade, relembrando as comemorações conhecidas em Paris. A população aprovou e a cada ano o movimento foi aumentando. O evento, em 1872, foi utilizado na visita
do duque Alexis Romanoff da Rússia. Isto originou a criação de um
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rei para os festejos do carnaval. Temas políticos eram utilizados em
suas paradas. Entretanto, com o passar do tempo, foi decrescendo
sua comemoração, a ponto de em 1978 estar praticamente “morto”.
Nessa ocasião um grupo resolveu reavivar o carnaval, reavivando-o.
Depois disso a comemoração só cresceu e hoje é destaque na cidade.
Ao tratar do carnaval de Nova Orleans, Roberto da Matta (1990,
p.131) escreve sobre
as Krewes (grupos especiais que comandam o carnaval de Nova
Orleans) esplendidamente fantasiadas, desfilam seus espalhafatosos carros alegóricos bem acima do profanum vulgus, desdenhosa
e caprichosamente distribuindo seus centavos ao povo que assiste
o cortejo.

O carnaval de Nova Orleans começa na décima segunda noite
depois do natal e continua até a terça-feira gorda. Mardi Gras é do
francês, significando Terça-feira gorda. Kátia Calsavara (2004, F7)
frisa que Mardi Gras “ocorre em Nova Orleans só na Terça-feira de
carnaval. No começo era uma feira anual, com barracas, carrossel e
atrações estranhas, como mulher barbada e os homens-bicho”.
4.5.3.2 São Francisco
Segundo pesquisa nos sítios delpiano e carnavalsf o carnaval é
considerado a maior festa multiétnica na Califórnia, onde é considerado como exaltação ao espírito de inclusão social e reafirmação
dos valores culturais e artísticos. Apesar de ser relativamente nova em
comparação a Veneza e Rio de Janeiro, revela-se vibrante.
A parada é sempre no 4º domingo de maio, desligado das tradições católicas, e dura um dia somente. É composta de ritmos variados como samba, salsa, regae, hip-hop, merengue, calipso, cha-chacha, cumbia, mambo e outros.
4.5.4 México
Nos nove dias que antecedem a quarta-feira de Cinzas há o carnaval de Veracruz, festival tradicional que ocorre na capital do estado
mexicano de mesmo nome. Nessa ocasião ocorrem desfiles por toda
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a cidade. No primeiro desfile, um boneco feito de trapos, chamado
Mau Humor, é queimado. No último, enterra-se Juan carnaval. As
ruas se revestem da atmosfera festiva, há música por toda a cidade,
grandes bailes de máscaras são organizados e os grupos interpretam
ritmos cubanos tradicionais. Os sons da marimba, da harpa e do
violão são a base da música do carnaval de Veracruz.
4.5.5 República Dominicana
No sítio carnavalcom.do/historia temos que as fantasias, no carnaval dominicano, procuram ridicularizar os senhores medievais. É a
festa popular de maior tradição, desde a época colonial, quando as
pessoas de disfarçavam como imitação burlesca e caricatural, buscando o ridículo através do exagero ou da deformação dos carnavais
europeus dos antigos dominadores.
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4.5.6 Trinidad e Tobago
Esta festa atrai multidões para as cidades de Trinidad e Tobago,
nos dias que antecedem a quarta-feira de Cinzas, sendo a mais famosa a da capital, Port of Spain.
Possivelmente este carnaval, originário das festas dos colonos
franceses, seja o mais antigo das Américas. Os escravos negros eram
autorizados a organizar suas próprias festas, em que parodiavam o
estilo de vida da classe alta. Este espírito crítico permanece nas letras
do calipso, o ritmo local. Apesar da atmosfera festiva já existir desde
o início do ano, com concursos de grupos de percussão e exposições
de vestidos e máscaras, o carnaval propriamente dito só dura dois
dias, da madrugada de Segunda-feira até a meia-noite da Quartafeira. Nestes dias, há vários desfiles em que os participantes se vestem
com fantasias extravagantes. Um dos personagens tradicionais é o
Moka Jumby, um bruxo de aspecto assustador.
4.5.7 Brasil
Trata-se, sem dúvida, da mais importante e significativa festa,
através da qual as pessoas se permitem abdicar e até desrespeitar os
códigos sociais, bem como abolir normas cotidianas durante três
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dias. Para Queirós (1992, p.219), é festa “caracterizada pelo caos,
isto é, pela instalação da antirrotina”.
Trata-se da grande ilusão. Laila, Beija Flor, 1980 (apud MILAN,
1988, p.45) diz que
o carnaval é o dia em que todo mundo quer curtir, brincar, não
quer saber se passou fome durante o ano... as pessoas esquecem
de tudo, até de comer... três dias de esquecimento total, em que o
componente se sente rei, é o dono do espetáculo, ele está fora deste
planeta.

Para Roberto da Matta (1990, p. 38) “o carnaval classifica-se
como ritual nacional” isto significando que em sua realização
toda a sociedade deve estar orientada para o evento centralizador
daquela ocasião, com a coletividade ‘parando’ ou mudando radicalmente suas atividades. Um sinal típico dessa centralização e consequente sincronia de atividades é que os rituais nacionais implicam
sempre um abandono ou ‘esquecimento’ do trabalho, seus dias sendo feriados nacionais.

Da Matta (1990, p.97) coloca a questão: “no carnaval, quem é o
dono da festa?” Em seguida conclui: “Respondendo a questão, falamos que ‘cada qual brinca como pode’, pois o carnaval é de todos”.
Arnaldo Jabor (apud EDINGER, 1996, p. 9) aponta que “o verdadeiro carnaval brasileiro está nas ruas e nos anônimos” e ainda
Roberto da Matta (apud EDINGER, 1996, p. 13) lembra que “o
carnaval do Brasil se distingue dos outros ‘mardi gras’ por não ser
localizado, embora possa ter aspectos obviamente regionais” e isto
pode ser claramente verificado, por exemplo, observando-se o carnaval de Recife/Olinda, do Rio de Janeiro e de São Luís de Paraitinga.
O carnaval, no Brasil, passou por três fases:
Primeira, na época do Brasil colônia, foi uma adaptação do entrudo português, onde era uma grande festa de família.
“Chamava-se Entrudo o antigo carnaval português; o termo significava ‘entrada’, segundo dizem, sendo celebrada para festejar a
entrada da primavera”. (QUEIRÓS, 1992, p.30).
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Tem-se, na Barsa (2002, p.452), que o entrudo português, no
Brasil colonial e monárquico, era a forma mais comum de brincar o
carnaval, consistindo em um folguedo violento onde eram atiradas
sobre as pessoas água, farinha, cal e outras substâncias que molhavam e sujavam o transeunte.
Na Enciclopédia Mirador (1977, p. 2.084) constata-se que na
evolução do entrudo, tornando-se este mais “civilizado”, atiravam-se
água perfumada (limões de cheiro), vinagre, groselha ou vinho, mas
sempre com a intenção de molhar ou de sujar o passante desprevenido que o destino punha ao alcance da sanha dos atacantes.
Eneida (1987, p. 21) nos relata que o entrudo se tratava de carnaval porco e brutal na época da colônia-império e registrando que
Jean Baptiste Debret, que aqui aportou em 1818, em seu desenho a
“Cena de Carnaval”, mostrou uma negra sendo atacada na rua por
um negro de cartola que lhe esfrega no rosto um bocado de goma,
enquanto outro negro ensopa o primeiro com água de uma longa
seringa.
O entrudo só veio a desaparecer quando houve o aparecimento de outros meios mais civilizados para brincar o carnaval, como
o confete, a serpentina e o lança-perfume. O confete, segundo A.
Morales de los Rios (apud ENEIDA, 1987, p. 133), “teve origem
na Espanha, mais precisamente em Cádiz onde era conhecido por
papelillos (papelinhos). O confete, juntamente com a serpentina,
esta de origem francesa, chegaram ao Brasil em 1892, sendo que a
primeira grande batalha de confete no Brasil ocorreu em 1907. Já o
lança-perfume, constituído por bisnaga de vidro ou metal que continha éter perfumado, de origem francesa, foi introduzido no carnaval
brasileiro em 1903. Em agosto de 1961, através de decreto do então
presidente da República, Jânio Quadros, é proibida a fabricação, comércio e uso do lança-perfume no território nacional.
A segunda fase é a do carnaval burguês, obedecendo as transformações sociais, sendo que no Rio de Janeiro se manifesta através de
desfiles de agremiações carnavalescas, bailes dos teatros São Francisco
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de Paula ou João Caetano e nos desfiles de ranchos. Destaca Queirós
(1982, p. 119) que “há mais de um século os foliões brasileiros se
aglomeravam nos teatros, nos salões de clubes e hotéis onde realizam
bailes carnavalescos”.
Em sua terceira fase, onde há a massificação da sociedade urbana,
com o carnaval das Escolas de Samba, espetáculo grandioso que envolve vultosa quantia em dinheiro para sua realização.
Na realidade, não há um carnaval brasileiro, mas sim diferentes
celebrações regionais, como nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador,
Olinda e Recife.
4.5.7.1 Bataguassu
Até a década de 90 o carnaval em Bataguassu, cidade sul-matogrossense, era realizado no ginásio municipal de esportes. Depois
os organizadores resolveram que o festejo carnavalesco tivesse mais
espaço. Foi então que a festa começou a ser realizada na rua. As primeiras edições foram realizadas na avenida Aquidauana, principal
rua da cidade, reunindo milhares de populares. Na época já surgiam
os primeiros blocos.
Tempos depois o carnaval de rua de Bataguassu foi transferido
para a avenida XV Porto XV de Novembro, já batizado de Batafolia.
A cada ano aumenta a disputa entre os blocos carnavalescos, que
estão cada vez mais organizados. A participação deles é o grande
destaque da festa e já se tornou uma tradição na cidade.
Dentre os blocos que concorrem ao título todos os anos destacam-se
Os Manzanas, Fruto Proibido, Psicolatas e Oskolegas, entre outros.
Em 2007, segundo a Prefeitura de Bataguassu, mais de 20 mil
pessoas passaram pela avenida nos cinco dias de folia. O evento, que
já serve de modelo para várias cidades do Estado, é a maior festa popular de Bataguassu, realizado todos os anos pela Prefeitura.
Em 2007 a animação esteve a cargo de banda Brasil 2000, formada por seis vocalistas, quatro bailarinos, músicos e técnicos de som
e iluminação. O público pôde acompanhar o espetáculo através de
sete telões distribuídos pelo recinto. Quem assistiu garante que foi,
sem dúvida, o maior carnaval da história local.
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FOTO: 5

No domingo houve
a apresentação da escola
de samba ‘Vila Maria’,
de Presidente Epitácio,
que mostrou parte de
sua bateria, destaques e
alegorias, sendo este o
terceiro ano consecutivo
que a escola Vila Maria
se apresenta no evento.

Batafolia 2007

4.5.7.2 Belém
No estado do Pará o carnaval de destaque é o de Belém, que passou a estruturar-se no início do século XX, com blocos e cordões.
Foi em 1913 que se realizou em Belém, a Micarême, como iniciativa
dos blocos Principado, só de moças, e da Embaixada, só de rapazes.
Em 1953 há a oficialização do carnaval paraense e em 1957 cria-se o
primeiro desfile oficial da Prefeitura Municipal de Belém. A praça da
República, em 1984, torna-se palco de animados bailes populares e
27 escolas de samba se apresentam na Passarela de Doca, na avenida
Sousa Franco.
Uma inovação apresentada em Belém é seu Carnaval Fluvial.
Nele, segundo o sítio belem.pa.gov.br, embarcações de todos os tamanhos, fantasiadas e com foliões a bordo desfilam pelo Rio Guamá,
a maioria com confete, serpentina e seus tripulantes sempre fantasiados, ainda algumas embarcações levam bandas, grupos parafolclóricos e ritmistas de baterias de escolas de samba da capital a bordo em
uma mistura de ritmos que vão do samba ao carimbó, calipso e síria.
Ainda segundo o mesmo sítio, o Carnaval Fluvial é o único do Brasil
a levar a folia para o ambiente fluvial.
4.5.7.3 Brasília
Mesmo sendo uma cidade relativamente jovem e formada em sua
maioria por nordestinos e goianos e em menor quantidade por cariocas, o carnaval de Brasília tem forte influência do Rio de Janeiro.
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Desta forma o forte de seu carnaval são os desfiles das escolas de
samba, sendo que o carnaval fora de época tem força significativa.
No carnaval de 2007 nem mesmo a chuva atrapalhou a folia
dos blocos de rua de Brasília. Samba, maracatu, frevo e marchas
carnavalescas foram os ritmos que sacudiram os foliões da cidade,
segundo o sítio noticias.correioweb. O bloco Galinho de Brasília,
que comemorou 15 anos de existência desfilando com seu tradicional boneco Galão, além de cinco bonecos articulares confeccionados em Pernambuco, três standards e 40 batuqueiros de
Maracatu, em 2007 homenageou o frevo que completou 100 anos.
Houve, também, a participação de um novo bloco, o Golinho.
4.5.7.4 Caiuá
Caiuá, no oeste paulista, atualmente, tem apenas carnaval de salão no Plimec - Plano de Integração do Menor na Comunidade,
local este originariamente criado para o projeto surgido no governo
do presidente Geisel com o objetivo de atender as crianças e adolescentes em seu meio de origem e evitar que a necessidade de sobrevivência impulsionasse os meninos para a rua. O salão do Plimec
comportava cerca de 800 foliões. Já há tempos, muitos caiuaenses
curtem as noitadas carnavalescas em cidades vizinhas como Epitácio
ou Venceslau.
Todavia o carnaval caiuaense já foi diferente. Quem relata um
desses carnavais, ocorrido na década de 1940, é Raymundo Farias de
Oliveira (2000, p. 53-55):
“O carnaval daquele ano serviu para mostrar como Caiuá estava
progredindo. Nem parecia aquela vila antiga, por onde grandes
boiadas vindas de Mato Grosso, passavam levantando uma poeira
responsável pelo quase eclipse solar. [...] Naquela semana, a loja do
Otto alemão fervilhava de moças comprando tecidos, enfeites, fitas
e botões para as fantasias. Os rapazes, em segredo, organizavam-se
no ‘bloco dos marinheiros’; pares solitários iam sair de ‘Pierrot’ e
‘Colombina’. As costureiras não aceitavam mais encomendas, estavam sobrecarregadas. Dona Anita andava a costurar até altas horas
da noite. Era preciso dar conta do serviço. Eufrázio, o novo alfaiate
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vindo de Venceslau, trabalhava direto das oito da manhã às dez da
noite, com os parcos quinze minutos para as refeições. À noite,
para compensar esse ‘batente’, sorvia a cerveja gelada comprada no
Alemão e colocada num caldeirão de alumínio estrategicamente
acomodado sobre um caixote ao lado da máquina de costura. E
assim, alternava o dever do ofício com largos tragos da espumante
cerveja de casco verde, como exigia.
Na grande noite de sábado de carnaval, a sociedade caiuaense espremia-se no enorme salão do Bergamasco, pegado ao grupo escolar. Os blocos foram chegando; os pandeiros retinindo no ar; o
trombone do Vadinho roncando firme no compasso da ‘Jardineira’;
o sax do Bilo chorando alto; a bateria do Caetano e o pandeiro do
Messias enfeitiçando a noite, e o ritmo arrebatador a todos contagiando. Serpentinas se estiravam no espaço empoeirado, furando
nuvens de confete, e o ambiente era de doce loucura nos segredos
do odor vaporoso dos inefáveis lança-perfumes e na fragrância embriagadora das moças de Caiuá.
O prédio de madeira, assentado sobre pilares de peroba, balançavase como um navio ao som e ao ritmo da ‘Jardineira’ cantada pela
multidão frenética. Ao subir a escada de quatro degraus que dava
acesso ao salão, encontrei Joaquim Silvestre que, como eu, tentava
romper o bloqueio humano na porta de entrada. Ele viera especialmente da fazenda para o carnaval. Antes de chegarmos ao nível
do salão, espremendo-nos entre curiosos que nem entravam e nem
saíam da porta, Joaquim opinou:
- A coisa hoje aqui vai ser de molhar o baixeiro...
O ‘tríduo de Momo’ – como dizia seu Tavares do Cartório – foi
realmente um sucesso sem precedentes na história local. Caiuá progredia. De noite, os bailes; de dia, os caminhões enfeitados a fazerem o ‘corso’ no areião da avenida, antes da vesperal das crianças.
Foi um grande carnaval. Um carnaval alegre, sem incidentes; um
carnaval dos novos tempos de Caiuá.
Brinquei sozinho com minha imaginação, todas as noites, no meio
da multidão alegre. A quarta-feira de cinzas me encontrou rouco e
só. Fui um ‘Pierrot’ solitário naquele carnaval inesquecível. Talvez
minha ‘Colombina’ tenha chorado, afogada em seu travesseiro, enquanto Caiuá cantava na folia mais alegre de sua história.”

A secretária de Educação e Cultura do Município de Caiuá,
Arivalda dos Santos Braga, por sua vez, colheu informação verbal
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de Ernesto Trautman (ET)1 que sempre foi um dos idealizadores de
bailes e festas no município. Trautman (apud Braga) informou que
o carnaval de Caiuá, na década de 50, contava com bandas trazidas
de outras localidades para animar as quatro noites e as duas matinês de carnaval. O ritmo que embalava os foliões era o das marchinhas. Nas quatro noites a entrada no salão era permitida apenas
para maiores de 18 anos. Nas matinês, os homens se fantasiavam de
mulher e tocando instrumentos musicais, desfilavam pelas ruas de
Caiuá. Durante esses desfiles passavam pelos bares da cidade onde
os proprietários tinham que lhes dar alguma coisa. Já as mulheres se
enfeitavam com maquilagem bastante pesada para o grande e esperado evento. Por conta de ser um carnaval muito famoso, pessoas de
cidades vizinhas participavam e prestigiavam o carnaval caiuaense.
Com o passar do tempo as mudanças foram acontecendo e o
carnaval foi sofrendo alterações. A partir dos anos 90 os salões foram
esvaziados e os trios elétricos tomaram conta das ruas de Caiuá. Em
contrapartida, a beleza das fantasias teve seu fim e as tradicionais
marchinhas foram perdendo espaço para outros tipos de ritmos.
Com a chegada do ano 2000, o salão do Plimec reavivou o carnaval e as pessoas voltaram a brincar como nos início. Em 2005 uma
tenda foi montada em uma das ruas da cidade, onde uma banda
animou o carnaval durante os dias de folia. O carnaval de 2007,
além da apresentação de banda que tocou todos os ritmos, contou
como atração carnavalesca extra a apresentação de uma das escolas
de samba de Presidente Epitácio, a Unidos da Ribeira.
4.5.7.5 Feira de Santana
Em 1937, Feira de Santana/BA, não realizou o carnaval na data
determinada devido a fortes chuvas. Assim transferiu-se o período do evento, ficando conhecido como “Micarene”, carnaval fora
de época.Tamanho foi o sucesso, que resultou no nascimento da
“Micareta”.
Góes (1982, p. 57) explica que “micareta é a corruptela da palavra francesa ‘micareme’, que significa a terceira quinta-feira da qua1 Entrevista concedida na Secretaria de Educação e Cultura de Caiuá, 2007 (informação verbal)
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resma, conhecida também como quinta-feira da serração da velha”.
Câmara Cascudo (apud Nova Enciclopédia Barsa, 2002, p. 451)
conta que a “serração da velha”, no Brasil, era uma festa popular em
que um foliões serravam uma tábua, aos gritos estridentes e prantos
intermináveis, fingindo serrar uma velha.
4.5.7.6 Florianópolis
O início do carnaval de Florianópolis seria em 1833 com o
Entrudo e é incrementado na segunda metade do século XIX com a
criação dos “Carros de Mutações”, os quais, além de alegóricos, apresentavam movimentos mecânicos e hidráulicos. O carnaval carioca,
na década de 1930, influiu o carnaval de Florianópolis. Em 1948
surge a primeira escola de samba, a Protegidos da Princesa. Muitas
outras foram se formando e desde 1987 Florianópolis conta com
passarela definitiva para desfiles.
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4.5.7.7 Macapá
Sendo a terceira metrópole da Amazônia, Macapá, capital do
Amapá, tem nas escolas de samba seu principal atrativo carnavalesco. A primeira escola de Macapá foi a Associação Universitária de
Samba Boêmios do Laguinho.
O sítio folhadoamapa ressalta, entretanto, que em 2005, pela primeira vez o Carnaval amapaense deixou de ser realizado e em 2006
duas grandes escolas não puderam se apresentar devido às condições
da pista do Sambódromo.
4.5.7.8 Parintins
Mesmo não se enquadrando como festa de carnaval o Festival
Folclórico de Parintins, criado em 1965, nada fica a dever aos desfiles de escolas de samba. A festa do Boi tem a duração de três dias. As
apresentações do boi “Garantido”, cor vermelha, e o “Caprichoso”,
que usa a cor azul, realizam-se no Bumbódromo durante duas horas e meia em dias diferentes. Brincantes são os foliões do boi. O
ritmo utilizado é a toada, com coreografias “dignas da abertura das
Olimpíadas” (Araújo, 2003, p.211). O próprio carnaval do Rio de
Janeiro já utiliza recursos tecnológicos criados em Parintins.
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4.5.7.9 Porto Alegre
Porto Alegre em 1873, segundo Alexandre Lazzari (2001, p. 31),
contava com as sociedades carnavalesca, “sob inspiração do carnaval
da Corte carioca e de cidades europeias”. Com o tempo os festejos
decresceram até deixar de existir, no final do século XIX. Em 1906
recomeçam as atividades carnavalescas em Porto Alegre.
O visitante que porventura viesse a assistir um desfile de suas escolas de samba, com seus entusiasmados carnavalescos, identificaria
ao primeiro olhar um modelo semelhante ao do Rio de Janeiro[...]
Causaria estranhamento a este visitante, a indiferença de boa parte
da população ( LAZZARI, 2001, p. 15)

IVO GONÇALVES

Isto ocorria devido ao fato de que a maioria das pessoas ia ao litoral durante o feriado prolongado. Entretanto, nos últimos anos, notam-se mudanças nesse comportamento e o carnaval porto-alegrense
responde com brilho, luxo e garra em seus desfiles. No carnaval de
2007, segundo o sítio portoalegre.rs.gov.br, circularam cerca de 105
mil pessoas pelo Complexo Cultural do Porto Seco durante as cinco
noites de desfiles do Carnaval 2007 - Muamba, Grupo de Acesso, duas
noites de desfiles do Grupo Especial e Desfile das Campeãs. Em 2006
teriam sido 80 mil durante os dias de festa. De acordo com a Brigada
Militar, “outras
15 mil pessoas,
componentes de
escolas de samba,
participaram da
folia nos desfiles, aumentando
para 120 mil o
número de pessoas mobilizadas
com a maior festa popular da cidade em 2007”. Porto Alegre - Imperadores do Samba
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4.5.7.10 Presidente Prudente
O jornalista, radialista e professor universitário Homero Ferreira,
através de matéria feita exclusivamente para esta obra, faz um breve
relato sobre o carnaval de Presidente Prudente, onde inicia apontando para o fato de que
Do carnaval em Prudente praticamente restou cinzas, é não é da
quarta-feira. Nem é saudosismo. Não alimento este sentimento,
por entender que se anda é para a frente. O carnaval em Prudente
já não é mais o mesmo. Melhor: parte dele nem existe mais. Restou
um pouco de baile de salão. Concurso de fantasias, só na lembrança. Desfile de escolas de samba só na Zona Leste, por conta exclusiva da agremiação folclórica que tem o mesmo nome. A administração municipal aboliu a subvenção e eliminou os desfiles já há
alguns anos. Sem as apresentações nas avenidas transformadas em
passarela do samba, não há razão da escolha de rainha e rei momo.
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Em sua análise sobre o que já foi o carnaval prudentino Homero
Ferreira ressalta:
Até o final dos anos 90 o carnaval era sinônimo de efervescência em
todos dos clubes da cidade, sem exceção. Os mais movimentados,
em função dos espaços disponibilizados e dos recursos financeiros,
eram os da Apea (Associação Prudentina de Esportes Atléticos) e do
Tênis Clube. Mas não perdiam em animação os bailes do Ipanema
Clube, do San Fernando Clube da Campo, da Afuscapp (Associação
dos Funcionários da Santa Casa de Presidente Prudente) e da Acae
(Associação Cultural, Agrícola de Esportiva) - clube que reúne a
colônia nipônica.
A Prudentina, que nos anos 60 marcou época no futebol de elite
do Estado e nos anos 90 obteve as mais expressivas conquistas de
uma equipe brasileira de basquetebol feminino - a ponto de ser
vice-campeã mundial em Taipe, na China, só perdendo para a seleção dos Estados Unidos, é hoje o único clube que realiza bailes
de carnaval. E o faz em grande estilo. Neste ano de 2007 trouxe do
Paraná a banda Atlântica Sul para três noitadas e duas matinês, ainda assim contra as cinco noitadas e duas matinês de anos anteriores.
Concurso de fantasias, nem pensar.
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Ferreira mostra motivos que levaram a alterar a forma pela qual
os prudentinos encaram atualmente os festejos carnavalescos:
Além dos altos custos, há que se considerar que os clubes associativos de lazer e recreação já não atraem mais as famílias como antigamente. Até em razão de que grande parte das mais abastadas possui
piscinas em suas casas. As academias se proliferam pela cidade, inclusive em bairros da periferia. Ocorreram significativas mudanças
de hábitos da geração passada para a geração atual. Os adolescentes
vivem conectados à rede mundial de computadores, normalmente atraídos pelos games. Uma parcela dos jovens também está na
Internet, nos sites de relacionamentos. Outra parte frequenta os
points ou as baladas.
Em se tratando de novo tempo, o carnaval da folia cede espaço cada
vez mais para o carnaval espiritualizado. A cada ano aumenta o
número de acampamentos promovidos pelas diferentes denominações evangélicas e pelos católicos, especialmente os do movimento
carismático. A igreja católica também promove, durante os dias
de carnaval, o rebanhão - conhecido como carnaval com Cristo.
Esta prática recebe anualmente o aumento de adesão em Prudente.
Hoje, o louvor superlota o salão de festas do Limoeiro, localizado
no campus II da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista).

Quanto ao carnaval de rua prudentino Ferreira analisa expondo que:
Os desfiles das escolas de samba cederam lugar para a apresentação
única do Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes da
Zona Leste, por conta exclusiva da insistência do sambista e líder
comunitário João Tavares da Silva - o popular João Fornalha. Esta
agremiação, fundada no carnaval de 1971, resiste ao tempo provavelmente por ter sido a única a construir sede própria, na vila
Verinha. É no próprio bairro que se apresenta atualmente, ainda
que de forma tímida. Está mais para bloco do que para escola de
samba.
O auge do carnaval de rua de Presidente Prudente ocorreu nos
anos 70, 80 e 90. Antes já existiam a Saudosa Mangueira, da vila
Brasil e do velho Sombrinha; e a Bico de Ouro, de bairro indefinido (ensaiava na quadra do IE Fernando Costa, no centro da
cidade; na quadra coberta do Parque de Uso Múltiplo Coronel
Brizola, também no centro; ou no Estádio Caetano Peretti, na vila
Formosa). Os comunicadores Hélio Athia e Bendrath Júnior, da
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Rádio Comercial AM, motivaram o surgimento de novas agremiações no carnaval de 1971, oferecendo prêmios aos melhores blocos,
escolas de samba e carros alegóricos.
Daí surgiram a Dente de Leite - que depois foi Mandrakes e se
consolidou como Independentes da Zona Leste - e os Malacos
do Tênis (Tênis Clube). Nos anos que se seguiram as agremiações
carnavalescas foram se multiplicando: Unidos do Jardim Paulista,
União da Vila (Jardim Paulista), Garotos da Vila Dubus, Se Sair é
Milagre (Vila Brasil), Águia Dourada (Jardim Eldorado), Dragões
da Vila Liberdade, Renascer (Vila Operária), Tradição 2000 (Cecap
- Bairro Cidade 200) e Imperador do Brasil Novo.
Em decorrência do carnaval de rua eram feitos outros eventos,
exemplo do concurso de escolha do rei momo e da rainha. Agora,
não existe mais nada.

O professor Homero Ferreira, em reflexão, pondera sobre qual
poderá ser o futuro do carnaval prudentino e suas consequências:
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Quem sabe um dia o poder público volte a promover desfiles, oferecendo subvenções às agremiações. Tem quem acha que se trata de
um dinheiro jogadora fora, que poderia ser empregado em obras
sociais, nas construções de creches e assim por diante. Quem pensa
assim desconhece um fator fundamental para tal discussão: o de
que as agremiações carnavalescas promovem a inclusão social, afastando adolescentes e jovens do crime, numa ação preventiva.
Historicamente, a absoluta maioria dos envolvidos com as escolas
de samba é de pessoas que agem com dignidade. O envolvimento
promove a formação da cidadania, por conta do aprendizado de
conviver em grupo, incluindo o fato de aprender música, confeccionar fantasias, adereços e alegorias. Assim, o menino que põe um
instrumento na mão ou desenvolve a arte do passista tem a enorme
tendência de jamais portar uma arma e nem mesmo usar drogas.
Quanto custa uma vida ou quanto dinheiro precisa ser empregado
para recuperar um drogado? Certamente bem mais que a subvenção que da Prefeitura pode destinar ao carnaval de rua.
Há que se considerar ainda que a subvenção e mais os recursos
próprios, recebidos em doações de empresários e obtidos em promoções comunitárias, são gastos no comércio local. Contribui com
o aquecimento no mercado formal (lojas de tecidos e afins, lojas
de instrumentos musicais, etc) e informal (predominantemente
costureiras). Nos áureos tempos do carnaval de rua de Prudente,
algumas escolas de samba eram contratadas para se apresentarem
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em cidades da décima região, a exemplo de Martinópolis e Lucélia.
Apresentações que ocorriam normalmente na segunda-feira, o dia
chamado de janela por estar entre o primeiro desfile oficial e o
segundo, respectivamente no domingo e terça-feira em Prudente.

O carnaval prudentino, aponta Ferreira, também mostra a representatividade que as escolas de samba possuiam, até mesmo elegendo políticos ligados às mesmas:
A história ainda registra outro fato significativo, o de que escolas de
samba serviram como base eleitoral para pelo menos três vereadores. A Zona Leste elegeu a primeira mulher vereadora de Prudente,
ao mobilizar a comunidade para votar em Onaide Cotini Félix.
Vereador de três mandatos e presidente da Câmara, Hélio Cortez
foi presidente da Unidos do Jardim Paulista. Cortez, inclusive, assumiu o cargo de prefeito com o falecimento do vice Jólio Martin
e o afastamento temporário do prefeito Agripino Lima. Duas vezes
eleito e atualmente suplente do PTB, Jorge Galli obteve sustentação eleitoral na Zona Leste e na Se Sair É Milagre.

Em sua análise e reminiscências sobre o carnaval de Presidente
Prudente Homero Ferreira conclui que:
Atualmente, quem na região de Prudente mantém a tradição folclórica do carnaval de rua é a Estância Turística Presidente Epitácio.
E o faz como atrativo turístico. Aliás, um dos principais eventos
de fomento ao turismo, que atrai milhares de pessoas. Além disso,
cada desfile em Prudente recebia público estimado em mais de 30
mil pessoas, atraídas pelo teatro ambulante representado pelo enredo descrito em cada ala e nos carros alegóricos. Perdeu Prudente,
ganhou Epitácio.
Estes fragmentos da história registram uma das mais importantes
manifestações da cultura popular: o carnaval como arte, como inclusão social e até como ato de louvor dos cristãos.

4.5.7.11 Presidente Venceslau
Inocêncio Erbella (2006, p. 438) informa que “a história do carnaval venceslauense, basicamente, se resume aos festejos realizados
nos salões dos clubes recreativos”.
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Ainda quanto ao carnaval venceslauense Antônio Inácio Ervelha
(apud ERBELLA, 2006, p. 438) recorda “que, no final da década de
trinta, havia um clube, na rua Saldanha da Gama, o Treze de Maio,
que costumava patrocinar um desfile de charretes e carroças pelas
ruas da cidade, enfeitadas com motivos carnavalescos”.
Venceslau contou nas décadas de 40 e 50, com corsos, onde os
carros eram enfeitados e percorriam ruas e avenidas, em especial a
avenida D. Pedro II e ainda segundo Erbella (2006, p. 438) “bem
mais tarde tentou-se, igualmente, implantar os desfiles de blocos e
escolas de samba, entretanto sem sucesso”.
São lembrados por venceslauenses os festejos carnavalescos
do Clube Recreativo Treze de Maio, o qual, “além dos bailes organizava desfiles pela cidade” (ERBELLA, 2006, p. 432); do XV
de Novembro; do Recreativo; do Venceslau Clube; mais tarde do
Corinthians e do Coroados.
Quando se fala da história do carnaval venceslauense uma figura
sempre lembrada, como comenta Erbella (2006, p. 439), é Maria
Vanalli que comparecia a todas as festas carnavalescas, sendo denominada como a “Rainha-Mãe” do carnaval.
FOTO: 6

Inês, Iris, Ativica Lúcia e Mariquita - anos 30
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4.5.7.12 Recife-Olinda
Tatiana Diniz (2004, F2) descreve que em Pernambuco, “terra do
frevo, a folia de Momo acontece desde o final de janeiro e ainda faz
vista grossa à ingratidão da Quarta-Feira de Cinzas”.
O carnaval pernambucano remonta ao século XVII quando escravos se reuniam para a Festa de Reis, formando cortejos com bandeiras e improvisando cantigas ao ritmo de marcha.
No século XIX, surgem o frevo e o passo, dando ao carnaval de
Pernambuco uma identidade única no Brasil.
Leonardo Dantas Silva (2000, p. 87) explica a origem do frevo
relatando que durante o deslocamento do Clube Cara-Dura com
seus carros alegóricos pela cidade de Recife, arrastando multidão ao
som de marchas e polcas aceleradas, levava os seguidores ao delírio.
Esse ajuntamento, o burburinho formado pelos perseguidores do
Clube Cara-Dura, era denominado de “frevedouro” e os seus passos,
no acompanhamento das polcas e marchas, tornava-se cada vez mais
acelerado.
O “frevedouro” era apreciado principalmente pelos homens da
classe média que participavam do evento nas ruas sem suas mulheres
e filhas.
Como pode ser constatado, a riqueza de ritmos do carnaval pernambucano é grande.
Escrevendo sobre o carnaval pernambucano, a Listel Bell South
(2003, p. 11) traz que “Olinda revive anualmente o esplendor do
passado, durante o carnaval, ao som do frevo, do maracatu e de outros ritmos irresistíveis”.
Como se constata, ao lado do frevo, com todas as suas variações,
encontramos o maracatu, o afoxé, o samba, o caboclinho, tudo embalado pelos trombones e trompetes do frevo-de-rua até os tambores
e ganzás dos maracatus e afoxés, pelos bandolins e banjos do frevode-bloco às sanfonas e triângulos dos ursos.
O frevo é a mistura do maxixe, da modinha, da polca, do tango,
da quadrilha e do pastoril. Posteriormente o frevo ganhou características próprias, incluindo passos de capoeira. Entretanto a partir
de 1930, o frevo pernambucano passa a ter três estilos: frevo-de-rua,
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frevo-de-bloco e frevo-canção.
O frevo-de-rua é exclusivamente instrumental, sem letra. É feito
unicamente para se dançar, dividindo-se em de frevo-abafo, frevocoqueiro e frevo-ventania.
Tem também o frevo-de-bloco que é executado por Orquestras
de Pau e Corda, com violões, banjos e cavaquinhos.
Por sua vez o frevo-canção ou marcha-canção possui uma parte
introdutória instrumental e outra cantada.
Frevo deriva de “ferver”, ou “frever” na boca do povo.
Esta explicação também é defendida pelo jornalista Eduardo
Martins (2006, pág. Es3).
O multiartista pernambucano Antonio Nóbrega (apud
FIDALGO, 2006, pág. E5), por sua vez, diz que “a palavra frevo foi
publicada pela primeira vez em um periódico, o ‘Jornal Pequeno’ de
Recife em 1907 [...] na linguagem das ruas, essa tal música punha
todos a dançar, ‘frevia’. Daí a origem da palavra”. Desta forma, em
2007, o frevo completou seu centenário.
No carnaval de Pernambuco tem-se, também, o maracatu que
evoca antigos cortejos de reis negros. No século XVIII já se encontram narrativas dos desfiles destas cortes e as coroações de soberanos
do Congo e de Angola no pátio da Igreja do Rosário dos Pretos, no
Recife.
A palavra maracatu era usada, até o século XIX, para designar
qualquer ajuntamento de negros. Pouco a pouco passou a ser empregada para os cortejos de reis africanos.
Afoxé é a representação da religiosidade africana, na qual se cultua os orixás, havendo duas correntes a explicar a origem da palavra
afoxé. Em sudanês, a palavra afohsheh servia para designar uma espécie de maracatu. Atualmente, desfilam entoando melodias ou orôs
da linha ijexá.
Em Pernambuco o samba só não é mais importante que o do Rio
de Janeiro.
As Escolas de Samba pernambucanas, surgidas nos anos 30, misturam maracatu, frevo e capoeira. Alfredo Borba (2000, p. 84) diz que
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Em Pernambuco, o samba de Escolas adquire características próprias, conforme registra o pesquisador Roberto Benjamim, com
incorporação de instrumentos de execução musical e coreografias
herdadas do frevo, do maracatu, da capoeira, além de outras expressões ... um samba autenticamente pernambucano.

Caboclinhos são grupos de homens e mulheres, com cocares de
penas de ema, pavão e avestruz. É uma representação do povo indígena e é, também, um dos mais antigos bailados populares do Brasil.
As tribos evocam personagens indígenas cujas fantasias são muito
influenciadas pelo imaginário do cinema americano: índias com machadinhas e índios com pequenas lanças, todos vestidos com calças
ou saias num estilo vagamente faroeste.
Uma das marcas do carnaval olindense são os bonecos gigantes.
O boneco gigante do Clube de Alegoria Homem da Meia Noite, de
1932, é um dos mais famosos da festa olindense. Ele abre oficialmente o carnaval de Olinda, a zero hora do sábado de Zé Pereira. O
Homem da Meia Noite permaneceu solteiro até 1967, quando foi
criada a troça Mulher do Dia. Juntos, formam o casal mais querido
da cidade durante a folia de momo.
Por sua vez o Galo da Madrugada, bloco que já está no “Guinness
Book”, arrasta mais de 1 milhão de foliões no sábado do carnaval
recifense.
4.5.7.13 Rio de Janeiro
Inicialmente o Rio de Janeiro brincava o carnaval com o “entrudo” trazido pelos ilhéus das ilhas da Madeira, Açores e Cabo verde
e introduzido no Brasil em 1723, segundo o sítio bpmagazine. No
entrudo as pessoas se divertiam jogando água uns nos outros. Ao que
se sabe o primeiro Baile de carnaval do Rio de Janeiro foi realizado
em janeiro de 1840, tendo sido importados, na ocasião, máscaras,
barbas e bigodes postiços. O mesmo sítio relata que em 1846 houve
o primeiro Baile de Máscaras, sendo tocada a polca, introduzida no
país naquela ocasião, e que em 1852 surgiu o “Zé Pereira”, conjunto
de bumbos e tambores que saía às ruas, tendo à frente o sapateiro
José Nogueira de Azevedo Paredes. Na evolução carnavalesca do Rio
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de janeiro, surgiram a partir de 1855 os primeiros clubes carnavalescos, e com a formação de mais clubes, tem-se o início do carnaval
carioca em estilo europeu. O primeiro desfile extra-oficial de escolas de samba se deu em 1932, sendo sua campeã a Mangueira com
enredo de Cartola e Carlos Cachaça. Já o primeiro desfile oficial,
realizado em 1935 na Praça Onze, teve como campeã a “Vai como
pode”. No ano de 1963 se dá o primeiro desfile de escolas de samba
com ingressos pagos. Foi na avenida Presidente Vargas, centro do
Rio de Janeiro. Depois os desfiles passaram a ser realizados na avenida Marquês de Sapucaí, na Passarela Professor Darci Ribeiro, mais
conhecida como Sambódromo.
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4.5.7.13.1 Carnaval de rua
“O pioneiro da ideia do carnaval de rua foi o romancista José
de Alencar, um dos fundadores de uma Sociedade denominada
Sumidades Carnavalescas”, é o que ficamos sabendo através do sítio
geocities.
É lá que sabemos, também o fato de que “até o aparecimento
das primeiras escolas de samba, os cortejos carnavalescos das chamadas ‘sociedades’ predominavam no carnaval carioca. O primeiro clube a desfilar, em 1855, chamava-se Congresso das Sumidades
Carnavalescas. As sociedades eram clubes ou agremiações que, com
suas alegorias e sátiras ao governo, encontraram uma forma saudável
de competição. Em 1856, outra sociedade tomou as ruas: a União
Veneziana. Era a coqueluche do Império. Com o tempo, as ruas
viam se multiplicar o número de sociedades, tais como a Euterpe
Comercial e os Zuavos Carnavalescos. Muitas competições e dissidências aconteceram até surgirem três grandes Sociedades que se
consolidaram no carnaval da época: Tenentes, Democráticos e
Fenianos”.
Uma verdadeira revolução no carnaval carioca ocorreu em 1846
com o aparecimento do “Zé Pereira” (tocador de bumbo). Segundo
alguns, esse seria o nome ou apelido do português José Nogueira de
Azevedo Paredes. Ele teria sido o suposto introdutor no Brasil do
hábito português de animar a folia carnavalesca ao som de bumbos,
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zabumbas e tambores, anarquicamente tocados pelas ruas. Essa maneira de divertir-se rapidamente se espalhou, sendo que, 50 anos
mais tarde, uma companhia teatral resolveu representá-lo numa
paródia da peça “Les pompiers de Nanterre” intitulada “Zé Pereira
Carnavalesco”, na qual o comediante Francisco Correia Vasquez
cantaria com melodia francesa a quadrinha que se tornaria famosa:
“E viva o Zé Pereira
Pois que ninguém faz mal
Viva a bebedeira
Nos dias de carnaval”.
No começo século XX, o Zé Pereira acabou, mas não sem deixar
sucessores: a cuíca, o tamborim, o reco-reco, o pandeiro e a frigideira, instrumentos que acompanhavam os blocos de “sujos” e que hoje
fazem parte de nossas escolas de samba.
4.5.7.13.2 Cordões
Mesmo cabendo aos bailes de salão o sucesso carnavalesco, foi
na esfera popular que o carnaval se tornou brasileiro. Reprimido o
entrudo, o povo viu-se obrigado a disciplinar as brincadeiras de rua,
passando a utilizar a organização das procissões religiosas para a comemoração do carnaval: apareciam então os blocos e cordões, grupos que originariam mais tarde as escolas de samba. Formados por
negros, mulatos e brancos de origem humilde, os cordões animavam
as ruas ao som dos instrumentos de percussão. Sofreram forte influência dos rituais festivos e religiosos trazidos da África, legando para
as gerações seguintes o costume de se fantasiar no carnaval.
Os cordões tinham música própria, desfilavam com estandarte e
eram comandados pelo apito de um mestre. Daí a importância que
tiveram para a formação das futuras escolas de samba. A notícia que
se tem é de que o primeiro cordão surgiu em 1885 e denominavase “Flor de São Lourenço”. Depois deste, outros ocuparam as ruas,
atingindo os cordões o auge de sua popularidade nos primeiros anos
do século XX.
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4.5.7.13.3 Rancho
Da mesma forma que o cordão, o rancho era uma agremiação
carnavalesca modesta, composta por pessoas humildes. A notícia que
se tem de seu primeiro aparecimento no carnaval carioca seria em
1873, apesar de já existirem, mas com influência nitidamente religiosa. Eles se apresentavam em comemoração aos festejos natalinos
no dia 6 de janeiro (Dia de Reis). Fantasiados de pastores e pastoras
que rumavam a Belém, o grupo percorria a cidade cantando e pedindo agasalhos em casas de família. Por possuir letra e música próprias,
acabaram por criar um gênero musical cadenciado, com grande riqueza melódica: a marcha-rancho.
Com a evolução das escolas de samba, por volta de 1920, os ranchos entraram em declínio, não sem deixar às escolas de samba as
figuras do mestre-sala, da porta-estandarte e das pastoras ricamente
adornadas.
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4.5.7.13.4 Corso
O corso surgiu em fins da década de 1900. Tratava-se de desfile
de caminhões ou carros sem capota, adornados, que conduziam famílias ou grupos de carnavalescos dispostos a brincar com os pedestres ou com os ocupantes de outros veículos. O confete, a serpentina
e o lança-perfume eram muito utilizados pelos foliões do corso. A
avenida Central, hoje Rio Branco, era um dos trechos principais do
cortejo.
A moda surgiu no carnaval de 1907, quando as filhas do então
presidente Afonso Pena, fizeram um passeio no automóvel presidencial, pela via carnavalesca, de ponta a ponta, estacionando depois defronte à porta de um edifício, de onde apreciaram a festa. Fascinados
pela ideia, os foliões que tinham carro começaram a desfilar pela
avenida, realizando calorosos duelos com outros veículos.
Há quem afirme que o corso desapareceu com a modernização
dos automóveis, quando os veículos de capota alta foram substituídos
pelos de linha mais simples. É bem provável que a popularização dos
automóveis tenha de fato afastado os foliões das classes alta e média.
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Na verdade, muitos foram os motivos para o desaparecimento do
corso: a dificuldade do tráfego, que já em 1925 amedrontava os foliões, o alto custo da gasolina e a descentralização do carnaval fizeram
com que a população fosse buscar outros tipos de manifestação para
poder comemorar os festejos de Momo.
4.5.7.13.5 Marchinha
É o mesmo sítio geocities que nos relata de que “a primeira música
feita exclusivamente para o carnaval constituindo-se portanto num
marco para a história cultural brasileira foi a marcha ‘Ó abre alas’,
da maestrina Chiquinha Gonzaga, composta em 1899 e inspirada
na cadência rítmica dos ranchos e cordões. Esta marcha animou o
carnaval carioca por três anos consecutivos e é até hoje conhecida
pelo grande público. A partir de então, as marchas, também conhecidas como marchinhas, caíram no gosto popular. De compasso
binário, com acento no tempo forte (primeiro tempo), eram inicialmente mais lentas para que seus dançarinos marchassem em seu
ritmo. Com o passar do tempo, tiveram seu andamento acelerado
por influência das ‘Jazz Bands’; daí serem conhecidas também como
marchinhas. Da música ‘Ó abre alas’ aos sucessos carnavalescos de
hoje, muitos foram os caminhos percorridos pelos gêneros musicais,
até predominarem definitivamente o samba e a marchinha como ritmos prediletos: tango-chula, polca, marcha-rancho, fado brasileiro,
marcha-portuguesa, toada, canção, toada-sertaneja, valsa, maxixe,
cateretê, chula à moda baiana e marcha-batuque, entre outros”.
Ao que se constata as marchinhas de carnaval marcaram época,
reinaram ao longo de muitos anos e assim foram transmitidas de
geração em geração, tendo como principais aliados a divulgação radiofônica, os bailes de salão e as próprias ruas.
O alto custo com gravações tornaram praticamente proibitivo o
trabalho das gravadoras e a partir dos anos 60, estas passaram a não
mais investir no gênero. Apesar de algumas tentativas isoladas (principalmente de Braguinha e do apresentador Sílvio Santos), a canção
carnavalesca passou a ser considerada investimento sem retorno.
Decretava-se dessa maneira o declínio deste gênero carnavalesco
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A televisão em cores foi outro fator, no início dos anos 70, a fazer
com que o carnaval fosse encarado como um espetáculo, um show
destinado aos turistas, em sua maioria - quanto das transmissões televisivas.
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4.5.7.13.6 Escolas de Samba
As Escolas de Samba eram grêmios recreativos formados originalmente nas comunidades negras do Rio de Janeiro no final da
década de 1920. Tem-se que a primeira escola foi a “Deixa Falar”,
a qual, na verdade, era um bloco carnavalesco do Estácio de Sá,
que, por ter sido fundado pelos sambistas considerados professores do novo tipo de música, ganhou o título de escola de samba.
A Deixa Falar, cujas cores eram vermelha e branca em homenagem
ao América Futebol Clube e ao bloco A União Faz a Força, desfilou
todos os dias do carnaval de 1929, saindo do Largo do Estácio em
direção à Praça Onze, alegre reduto dessa festa popular no Rio de
Janeiro da época. Nesse desfile, já se faziam ouvir as batidas do surdo
e do tamborim — ambos instrumentos de criação de Mestre Bide
—, bem como do ronco da cuíca — cuja invenção é atribuída a João
da Mina. A Deixa Falar fundiu-se em 1933 com a União das Cores,
tornando-se a partir de então o bloco União do Estácio de Sá.
O primeiro desfile de escolas de samba foi patrocinado pelo jornal Mundo Sportivo, de propriedade de Mário Filho. Segundo depoimento de Antônio Nássara — na época paginador do jornal —,
Mário Filho teve a ideia de patrocinar os desfiles para dispor de assunto sobre o qual falar, já que, na época, o mundo esportivo carioca
estava restrito ao futebol e ao remo. Além disso, resolveu criar um regulamento, como convinha a qualquer concurso. O jornalista Carlos
Pimentel, grande conhecedor do assunto, determinou o número de
pontos para cada quesito e, em 1932, 19 escolas de samba desfilaram
na “África em miniatura” — nome dado por Heitor dos Prazeres
à Praça Onze —, diante de numeroso público e de uma comissão
julgadora formada por Orestes Barbosa, Eugênia e Álvaro Moreira,
Raimundo Magalhães Jr., José Lira e Fernando Costa.
A campeã do primeiro desfile foi a Estação Primeira de Mangueira,

CARNAVAL: Origem, evolução e Presidente Epitácio

que levou para a praça os sambas Pudesse meu ideal, de Cartola e
Carlos Cachaça, e Sorri, de Gradim — na época, cada escola podia
apresentar até três sambas durante o desfile. Fez também muito sucesso o samba Dinheiro não há (ou Lá vem ela chorando), de Ernâni
Alvarenga, cantado pela Vai Como Pode (futura Portela), segunda colocada no desfile ao lado da Para o Ano a Gente Sai Melhor.
Outro samba que se destacou foi Mulher de malandro, de Heitor dos
Prazeres, premiado pela Prefeitura do então Distrito Federal, Rio
de Janeiro, com um conto de réis e, posteriormente, gravado por
Francisco Alves.
4.5.7.13.7 Repressão
Em 1934, com 28 associadas, foi criada a União das Escolas de
Samba, que tinha como objetivo “entender-se diretamente com as
autoridades federais e municipais”. Na prática, a UES filtrava a repressão policial então bastante comum ao samba, mas, por outro
lado, compactuou com a absurda imposição do delegado de polícia
Dulcídio Gonçalves, que condicionou a renovação da licença apenas
às que antepusessem a seus nomes a expressão “Grêmio Recreativo”,
além de obrigar a Vai Como Pode a trocar o nome para Portela.
Depois dessa concessão, a UES acreditou-se com o cacife necessário para reivindicar da prefeitura a oficialização do desfile das escolas de samba, o que garantiria a elas a mesma subvenção destinada
às grandes sociedades, aos ranchos e aos blocos. O prefeito Pedro
Ernesto achou justa a reclamação e alocou para elas uma verba de 40
contos de réis, dos quais dois contos e quinhentos seriam destinados
aos prêmios dos vencedores e às despesas administrativas da UES.
O primeiro carnaval oficial, realizado em 1935, teve a Portela
como campeã, com o enredo O samba conquistando o mundo, de
Paulo da Portela. Começava ali a série de títulos que faria da escola
a maior vencedora de carnavais do Rio de Janeiro no século XX —
títulos, aliás,que na maioria das vezes, a começar por esse de estreia,
iriam ser contestados por seus rivais, particularmente pelos integrantes da Mangueira. Foram nada menos do que 20 ao longo do século
XX, oito dos quais antes da virada da década de 1940.
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Nas décadas seguintes, a paixão pelo desfile arraigou-se na população, e as escolas deram início a um processo de crescimento acelerado. Assim, seus componentes, que antes eram cerca de 400 no
máximo, na década de 1970 passaram a algo em torno dos 4 a 5
mil. Outro dado que revolucionou o carnaval durante esse período
foi a transferência do desfile da Praça Onze para várias avenidas do
Centro do Rio de Janeiro, em torno das quais foram sendo levantadas arquibancadas cada vez maiores.
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4.5.7.13.8 Revolução
Para Joãozinho Trinta, que, em 1974, iniciou sua vitoriosa trajetória pela Acadêmicos de Salgueiro com o enredo Rei de França na
ilha da assombração, havia chegado a hora de levar o carnaval para o
alto e de criar fantasias suntuosas, que pudessem chamar a atenção
das massas ali reunidas e, o mais importante, destacar-se na tela pequena da televisão, que começava a levar as imagens do evento para
as casas de todo o mundo.
Joãozinho Trinta (apud MILAN, 1988, p.1) afirma em 1979 que
“o povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual”.
Essa nova estética custava caro e foi para financiá-la que os bicheiros foram aos poucos entrando nas escolas, tornando-se os seus
grandes patronos. Primeiro foi Castor de Andrade, que estendeu seu
poder de influência do Bangu para a Mocidade Independente de
Padre Miguel, tirando-a do segundo grupo e transformando-a em
uma das escolas de ponta da cidade, com cinco títulos conquistados.
Depois veio Carlinhos Maracanã, que mudou de tal forma as diretrizes da Portela que, indignado, Candeia resolveu abandonar a escola
em 1974, criando, em seguida, o Grêmio Recreativo de Arte Negra
e Samba Quilombo.
Outro bicheiro que marcou época em uma escola de samba foi
Aniz Abraão David, o Anísio, que contratou Joãozinho Trinta a peso
de ouro para transformar a então modesta Beija-Flor de Nilópolis
em uma das potências do carnaval carioca. A tática também deu
certo e a Beija-Flor ganhou vários carnavais.
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4.5.7.13.9 Sambódromo
Em 1984, durante o governo de Leonel Brizola no estado, uma
das mais antigas reivindicações da comunidade do samba foi atendida: a criação de um espaço definitivo para o desfile. No entanto, a
obra que uniu a ousadia de Darci Ribeiro ao modernismo arquitetônico de Oscar Niemeyer, batizada de Sambódromo, recebeu inúmeras críticas, bem como a divisão do desfile em dois dias. Por outro
lado, a criação da Praça da Apoteose serviu como pretexto para que
a Mangueira, que participou da inauguração do Sambódromo com
o enredo Yes, nós temos Braguinha, promovesse um dos desfiles mais
contagiantes da história dos carnavais cariocas, refazendo o trajeto
na passarela e trazendo atrás de si uma multidão ensandecida.
Junto com o Sambódromo surgiu a Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa), por meio da qual a administração do carnaval carioca foi sendo paulatinamente privatizada. O resultado não
poderia ter sido melhor para as escolas, que, dessa forma, conseguiram sobreviver até mesmo à prisão dos bicheiros no início da década
de 1990. É verdade que o espetáculo que elas promovem em nada,
ou quase nada, se assemelha à festa que animava a velha Praça Onze.
Mas, como diria Paulinho da Viola, o samba não acabou - só se foi
quando o dia clareou.
4.5.7.14 Salvador
Em Salvador-BA, o carnaval começa efetivamente em dezembro,
com a abertura dos festejos pela festa da Conceição da Praia. São celebrações que remetem umas às outras, adquirindo sempre, ao final,
característica carnavalesca.
Sobre o carnaval de Salvador, Fred de Góes (2000, p. 14) escreve
que “durante a primeira metade do século XX, o carnaval da capital
baiana se caracterizava pela estrutura de desfile de grandes sociedades, dos préstitos e seus carros alegóricos, e pelo corso”.
O carnaval é festa popular em Salvador durante os dias que precedem a quarta-feira de Cinzas, revelando o espírito da cidade que,
no Brasil, mais conserva as influências africanas como os afoxés blocos carnavalescos que cantam canções de candomblé em ioruba.
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O centro das comemorações concentra-se na Cidade Alta, arredores da praça Castro Alves. As ruas são tomadas pelos trios elétricos,
grupos musicais que trabalham em cima de caminhões preparados
especialmente para levar uma equipe de som. O trio elétrico surgiu em 1950, com Adolfo do Nascimento (Dodô) e Osmar Macedo
(Osmar). Em cima de um Ford T 1929 equipado com dois altofalantes, cria-se a “Fobica”. Osmar (apud GÓES, 1982, p. 19) conta
que no lançamento da “Fobica”,
o dado pitoresco dessa história foi que quando subíamos a rua
Chile, ao passar diante da praça Castro Alves, pedi ao motorista, um amigo nosso, Olegário Muriçoca, que parasse o carro para
tocarmos ali, onde o espaço é mais amplo. Pedimos várias vezes a
Olegário que parasse e ele nada de frear. Já furiosos, eu e Dodô esbravejamos, então Olegário respondeu que já havia tempo a Fobica
estava quebrada, havia queimado o disco de embreagem, estava
sem freio e com o motor desligado. O carro andava empurrado
pelo povo.
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No sítio geocities constata-se que Dodô e Osmar, em 1951, integram ao grupo Temístocles Aragão, formando o trio, e saem para
tocar nas ruas de Salvador com a denominação de “O trio elétrico”
onde Osmar tocava a “guitarra baiana”, Dodô o “violão-pau-elétrico” e Aragão o “triolim”.
Hoje os trios elétricos são muitos e todos vão atrás deles, independentes, ou vestidos nos abadás e becas de seus blocos preferidos.
Oficialmente o carnaval baiano tem início na quinta-feira e só
termina na outra quinta-feira.
4.5.7.15 Santana de Parnaíba
Em Santana de Parnaíba o carnaval é comemorado com o desfile
de “bonecos”, cabeções e bicharada. Haydée Nascimento (1978, p.
17) registra que “na sexta-feira anterior ao sábado de carnaval, há o
desfile de fantasmas com grupos enrolados em lençol e encapuzados,
ou cabeções imitando caveiras”, tudo acompanhado por tochas feitas
de latas de óleo.
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Manzotti (apud AZEVEDO, 2004, p. 17) cita que “Em Santana
do Parnaíba há um grupo super-rigoroso, o ‘Grito da Meia-Noite’,
que se inseriu no carnaval. Ele mantém o vigor e a força que o Samba
Rural ainda tem no Brasil”.
4.5.7.16 Santos
Tem-se que a cidade de Santos, na década de 70, teve escolas de
samba que podiam ser comparadas às do Rio de Janeiro. Seu primeiro grupamento organizado teria surgido em 1920, com sambistas
fantasiados de baianas, por isso recebendo o nome de “Baianinhas
do Bonfim” e depois “Arrasta a Sandália” a partir de 1933. Santos
contou com carnaval oficial desde 1954, indo até 1997 quando quase desapareceu. Santos contou, também, com suas famosas batalhas
de confete, que projetaram a cidade no período carnavalesco.
Neste início do século XXI, segundo o sítio novomilenio,
“pode-se até dizer que não existe Carnaval em Santos. Nem desfiles
de escolas de samba, nem o velho corso automobilístico, nem a
famosa patuscada de Dona Doroteia, nem os blocos locais brincando pelas ruas, nenhuma canção carnavalesca nova. Apenas alguns
bailes restritos aos clubes, algum confete, ali uma serpentina, algum
trio elétrico tentando imitar os da Bahia

4.5.7.17 São José de Ribamar
Em 2007 cerca de 60 brincadeiras genuinamente ribamarenses
desfilaram no circuito da avenida Gonçalves Dias, localizada na sede
do município de São José de Ribamar, estado do Maranhão, segundo o sítio imirante. São José de Ribamar é a cidade que Eugênio
Araújo (2001, p. 44) apurou como sendo o local de um dos primeiros carnavais fora de época do país. É no domingo subsequente ao
domingo gordo, em plena Quaresma, que é realizado o carnaval. É
chamado de “domingo do lava pratos”.
4.5.7.18 São Luís
São Luís, no Maranhão, aponta Eugênio Araújo (2001, p. 54),
“tem carnaval desde o fim do século XIX. No início do século XX
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surgem os blocos e escolas de samba. O destaque fica para a escola
de samba Favela do Samba, fundada em 26 de outubro de 1950”.
Em seu carnaval de rua São Luís tem como destaque diversas
brincadeiras populares, onde a folia fica por conta dos fofões, das
tribos de índios, dos blocos-de-sujos, dos blocos tradicionais, da
Casinha da Roça, além das escolas de samba.
O “Fofão”, segundo relata o sítio ma.gov.br, “é uma figura característica do carnaval maranhense, que se apresenta, usando macacão
de chita, estampada de cores vivas, complementado por uma estranha e fantástica máscara. Isoladamente, ou em grupos, os fofões se
divertem, assustando e provocando os outros brincantes”.
Mas há na avenida Litorânea festa também para quem prefere
o carnaval de trios elétricos. Esta folia se repete, em outubro, no
Marafolia, a micareta de São Luís.
Ainda segundo o mesmo sítio, “por tradição, a folia diária deve
terminar com um delicioso caldo de ovos ou de mariscos, ou uma
peixada (de preferência à beira do mar) para repor as energias e evitar
a ressaca”.

FOTO: 7

4.5.7.19 São Luís do Paraitinga
A cidade paulista de São Luís
do Paraitinga, com
pouco mais de 10
mil habitantes, localizada no Vale do
Paraíba, é encrava
na serra do mar e
preserva um conjunto de casarões do
século 19 tombado
pelo Condephaat Carnaval somente com marchinhas
(Conselho
de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico),
além de estar próxima à praia de Ubatuba.
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Mas uma das coisas interessantes é sobre seu carnaval. Conta-se
que na década de 20 do século passado a cidade deixou de realizar
seu carnaval, pois, segundo relata Margarete Magalhães (Folha Online
27/01/2005 - 09h53) “um padre italiano vetou a festa na cidade, quase a amaldiçoando e associando-a castigo divino. O máximo de folia
que acontecia era um bailinho ou outro no clube local, pois a brincadeira de rua durante o carnaval havia sido deixada de lado”.
Galvão Frade, diretor de Cultura de São Luís do Paraitinga (apud
MAGALHÃES, Folha Online 27/01/2005 – 09h53), disse que “os
luisenses eram até motivo de chacota”. Em 1981 o clube Imperial
Luisense e a Prefeitura de São Luís do Paraitinga resolveram ressuscitar o carnaval de rua, ocasião em que surgiram cinco blocos:
Zona do Agrião, Ovelhas Negras, do Petróleo, Melindrosas e da Rua
Nova, dos quais quatro elegeram a marcha, como nos carnavais de
antigamente, e apenas um preferiu o samba, sendo que, mesmo sem
se instituir nada, a marcha se sobressaiu. Nesse primeiro ano houve
cerca de 20 músicas inéditas e outras cinco resgatadas da década
de 40. Com o sucesso, três anos depois, em 1984, foi criado o 1º
Festival de Marchinhas de Carnaval, que completou sua 22ª edição
em 2007, sendo que somente em 1985 e 1987 não houve festival.
Já são mais de 1.500 marchinhas. Uma das mais lembrada é uma
marchinha de 1999 cantada no bloco do Barbosa, um motorista de
ônibus, cuja letra foi composta no próprio “bondão”, cujo refrão
diz “Ô ô Barbosa, essa curva é perigosa. Siga em frente nessa linha que
eu vou contar para tia Rosa. Ô ô Barbosa, ai que dor no coração. Ô ô
Barbosa, mete o pé nesse bondão”
No carnaval, além das bandas no coreto da praça, saem às ruas do
município dezenas de blocos oficiais e alguns extra-oficiais, sendo
folia familiar até com carrinho de bebê. A prefeitura estima que 30
mil pessoas passem por dia por São Luís.
Carolina Farias (Folha Online 16/02/2007 - 15h57) alerta lembra de que
“quem não gosta de axé, pagode ou samba também pode brincar o
carnaval. São Luís do Paraitinga [...] conserva entre suas tradições
o carnaval de marchinhas próprias. Aqueles que se atrevem a levar
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outros ritmos para aproveitar a festa corre o risco de ser ‘banido’ da
cidade. Para preservar a tradição, um decreto municipal ‘protege’ a
cidade de outros ritmos durante o carnaval. Caso alguém se atreva
a abrir o porta-malas de seu carro e colocar um axé no volume máximo ou outra atitude parecida, pode ser multado”.

O próprio sítio obaoba, da Prefeitura, destaca que por lá, o típico
carnaval de rua impera durante todo o feriado, com desfile de blocos
locais, que promovem suas próprias marchinhas, baseadas nas tradições do povo com suas lendas e mitos. Durante todo o carnaval só se
ouve o tradicional som das marchinhas de carnaval.
A valorização das marchinhas é tão importante, que dias antes
da folia começar, é promovido o famoso “Festival das Marchinhas”,
com o objetivo de eleger novas composições carnavalescas.
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4.5.7.20 São Paulo
O primeiro grupo de samba registrado, segundo Hiram Araújo
(2003, p.197) na cidade de São Paulo “foi o Caipós, em torno de 1900
e fez suas últimas apresentações em 1905”. Em 1905 teriam surgido
os blocos de sujos e em 1914 surge o primeiro cordão carnavalesco
de São Paulo que se chamava Camisa Verde e depois Camisa Verde
e Branco, atualmente escola de samba. A cidade de São Paulo, no
carnaval, tinha blocos desfilando com cerca de 20 pessoas, onde os
homens geralmente tocavam e as mulheres dançavam ao som do
samba. Somente na década de 1930 é que passou a contar com o
bloco das “Baianas Paulistas”. A primeira escola de samba que se tem
notícia em São Paulo foi a “Escola do Elpídio”, que teria sido criada
por Elpídio Faria. Segundo estudiosos poderia também essa escola
poderia ter sido chamada de “A Primeira da Barra Funda” ou “Escola
de Samba Primeira de São Paulo”. Entretanto, Araújo (2003, p. 197)
diz que “a mais antiga escola de samba é a Lava-Pés, de 1937”. Em fins
da década de 40 surgiu a Escola de Samba “Nenê da Vila Matilde”,
sendo que até os anos 60 as escolas de samba paulista apresentavam
muitos pontos em comum que mais lembravam cordões.
Olavo Reale (2006, p. 4) relata que o Palmeiras em 1933, então com o nome de Palestra Itália, foi o primeiro time de futebol a
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participar em bailes de carnaval de salão nos clubes de São Paulo e
que a partir de 1949 os carnavais palmeirenses já eram festejados no
Parque Antártica. Em São Paulo, capital, o carnaval, que era uma
festa restrita aos salões, começou a ser praticado nas ruas, atendendo
às influências das escolas de samba do Rio de Janeiro.
Para o antropólogo e produtor cultural Marcelo Manzotti (apud
AZEVEDO, 2004, p. 15) o Samba Paulista teria sua origem no
Samba Rural. O Samba Rural foi criado por negros escravos e exescravos e praticado no interior de São Paulo e na capital por migrantes dessas regiões. Conhecido também por Samba de Bumbo
tem essa denominação devido ao zabumba utilizado por seus componentes. Com o advento da abolição os negros levaram à cidade de
São Paulo, entre seus hábitos, o Samba Rural, utilizado no contexto
religioso de outras festas, como a de Nossa Senhora Aparecida, Bom
Jesus e São Benedito. Com o passar do tempo o Samba Rural paulista fundiu-se com o Samba Carioca, resultando no cordão, que
predominou por cerca de 50 anos no carnaval paulista, inclusive
dando origem às escolas de samba mais importantes, como a Vai-Vai
e Camisa Verde e Branco.
Em 1968 formou-se a primeira espécie de liga das escolas de samba paulistanas, isto para que a prefeitura pudesse ajudar financeiramente as entidades na realização do carnaval. A solução encontrada
então foi copiar o estatuto das escolas de samba do Rio e implantá-lo
em São Paulo.
Roberto M. Moura (1986, p. 46) constata que em 1976 “as escolas paulistanas dão o ar de sua graça. Desbancam as santistas e começam
a marchar na direção das cariocas”.
O carnaval da capital é promovido pela Liga das Escolas de
Samba de São Paulo, responsável pelos desfiles do Grupo Especial do
Anhembi, e pela União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP),
fundada há cerca de 30 anos, responsável pelos desfiles oficiais dos
blocos especiais e Grupo 1 no Polo Esportivo e Cultural “Grande
Otelo”, mais conhecido como Sambódromo do Anhembi, na zona
norte da capital. A UESP promove, também, apresentações carnavalescas em dezenas de bairros da capital.
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Pode-se dizer que atualmente as escolas de samba paulistas repetem o estilo das grandes escolas cariocas, enfatizando o luxo das
fantasias e alegorias.
Há escolas de samba paulistanas que demonstram preocupação
com o problema da inclusão social. Como exemplo tem-se a escola de samba Vai-Vai que se alia ao CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial “Prof. Luis da Rocha Cerqueira”, mais conhecido como
CAPS- Itapeva/Capital, a fim de que os usuários da instituição participem da ala “Fusuê”. E isto encontra respaldo na observação médica de que “o carnaval também pode ser utilizado como ferramenta
terapêutica, tanto que temos alguns de nossos usuários desfilando
em escola de samba no carnaval”, informou em entrevista pessoal o
psiquiatra Manoel Palandri do CAPS – Itapeva.
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4.5.7.21 Tatuí
O Cordão dos Bichos, segundo o sítio asseta.net, surgiu em Tatuí
no ano de 1860, segundo pesquisas do historiador Renato Camargo.
O Cordão dos Bichos teria sido introduzido no município por
Benedito de Arruda Pais, nascido na hoje Praça das Bandeiras,
por meio das festas promovidas por ele. Armações de taquara ou
bambu, recobertas de pano sobre o qual aplicava-se goma de polvilho e papel, ganhavam, à época, cabeças de boi, cavalo e outros
bichos. Com os bois e cavalos estava formada a tourada carnavalesca.
Em 1928, Vicente de Almeida e Aladim Rodrigues Ponce reativam
a memória das touradas feitas pelo mestre Benedito e começam a
sair no carnaval com pequeno grupo de operários. Incentivado por
Tomás Kershaw, o cordão passou a ter fama estadual. Em 1980,
um incêndio destruiu o acervo, refeito mais tarde, sob liderança de
Moacir Peixoto.
Nos anos quarenta e cinquenta do século passado havia também
o corso. O carnaval de rua realizado à noite, consistente em desfile
de carros alegóricos feitos por clubes e entidades, era um atrativo à
parte. Um carro tradicional na época era o que representava uma
jaula tendo dois “animais selvagens”, como por exemplo, um leão
e um gorila, os quais eram enfrentados por domador portando um

CARNAVAL: Origem, evolução e Presidente Epitácio

chicote e um revólver que disparava balas de festim. O som que se
reproduzia no veículo imitava os rugidos dos animais como se estivessem a ponto de atacar o domador. Os mais antigos da cidade contavam que nos anos cinquenta o desfile era tão movimentado que
precisava parar de tempos em tempos para retirar as serpentinas e
confetes das ruas a fim dos veículos poderem circular normalmente.
Outra atração do desfile de carnaval de Tatuí eram os cavaleiros
que formavam a “Legião do Zorro”. Eles saiam vestidos como o personagem, com capa e espada, além de portarem tochas acesas. Os
cavalos eram mantidos caminhando no desfile, todos enfeitados, e
os mais adestrados faziam evoluções para a assistência, mostrando a
habilidade do cavaleiro e a destreza do animal.
Os blocos, como o do “Clube Dezessete”, eram atração à parte
nos desfiles tatuienses. A cada ano blocos deixavam de desfilar e novos blocos eram formados. No desfile as fantasias individuais eram
destaque à parte, quase sempre em tom de crítica social ou política,
como por exemplo, em ano em que foi projetado o filme “Sansão e
Dalila” um carnavalesco, fantasiado de Sansão, era levado em uma
charrete puxada por Dalila como mostra da vingança.
O carnaval de clube era concorrido com destaque para os clubes
“Tatuiense”, “Operário” e “Recreativo 11 de Agosto”, entre outros.
FOTO: 8

Turma do Barril - 1966
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4.5.7.22 Presidente Epitácio
Presidente Epitácio sempre foi uma cidade que prezou o carnaval. O carnaval, inicialmente no Tibiriçá, depois se estende para a
Filarmônica, Associação Atlética Epitaciana e outros clubes. O festejo carnavalesco em Epitácio contava com a participação das crianças
e dos adultos. As famílias faziam questão de fantasiar-se para brincar o carnaval. As fantasias, das mais simples às mais sugestivas e
trabalhadas, sempre deram colorido especial ao festejo. As fantasias
dos carnavalescos epitacianos já têm fama interestadual, fazendo sucesso nas cidades em que se apresenta, como por exemplo, Campo
Grande/MS. Os desfiles de fantasias são de encher os olhos, tanto
nos quesitos originalidade, como luxo, não ficando nada a dever às
fantasias dos grandes centros.
Tem-se que o carnaval de rua epitaciano sempre foi fortemente
influenciado pelo carnaval carioca, mesmo a cidade contando com
levas de migrantes dos mais variados estados brasileiros.
Em correspondência de Luiza Alonso da Silva a sua irmã, Izabel
Alonso Gonçalves, este espírito carnavalesco do espitaciano é ressaltado ao descrever o “desfile” de garotos denominados Meninos da
rua Pernambuco e a beleza de sua apresentação espontânea:
“Esta beleza emerge, não só na domingueira do Epitaciano, mas
nos Meninos da rua Pernambuco no seu ‘toque’ na manhã do dia
4/2/91, com seus instrumentos originais – latas, tampas, pedaços
de madeira. O ritmo, com cadências expressas pelo grupo de meninos, só pode ter sido construída a partir de uma intensa relação
com o momento vivido no grupo e do ambiente musical captado
por eles ao longo do tempo. Este coletivo, sorri, levanta os braços
com os instrumentos! Fluem batidas com sons metálicos e ocos
constituindo um verdadeiro ritual espontâneo do início da adolescência. Estes grupos constituem germes de possíveis escolas no
sentido do poder de se comunicar intensamente construindo sons,
nesta idade, sendo isto verdadeiras ‘marcas’ de possíveis caminhos
em outros momentos da vida”.

Vale lembrar que um desses Meninos da rua Pernambuco,
Heliton Gomes Camargo - Tom Camargo, em 2007 foi o presidente
da escola de Samba Vila Maria.
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Shenka, Maria Amélia e Conceição - 1948
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Carnaval infantil no Belvedere em 2001

Andressa e Renata no desfile infantil
da Epitaciana em 1978
FOTO: 12

FOTO: 11

Conceição, Beth, Shenka e Maria Amélia
- 1952

Odair, Shenka, Maria Amélia e Nice
- 1957
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Jordelina em Campo Grande - Fantasia Luxo
FOTO: 13
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Tânia Clara em Campo Grande - Fantasia Luxo
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ALEX BORGES

Melissa em Epitácio
Fantasia Luxo

Melissa em Epitácio
Fantasia Originalidade

4.5.7.22.1 Carnaval de Salão
4.5.7.22.1.1 Porto Tibiriçá
Os primeiros carnavais epitacianos foram no Porto Tibiriçá.
O local possuía clube que acolhia os epitacianos nas quatro noites
de carnaval. Decorado com motivos carnavalescos, o clube recebia
os foliões com conjuntos, orquestras ou música mecânica para tocar
principalmente as marchinhas carnavalescas. Inicialmente o carnaval
se dava na Escola Primária de Presidente Epitácio e Hotel Tibiriçá,
também demolido que se localizava na esquina do campo de futebol
daquela localidade. Alguns anos depois foi construído o Salão do
Cinema Tibiriçá, que serviu por longos anos, como cinema, clube de bailes e carnavais, salão de reuniões e o principal a Sede do
Esporte Clube Fluvial. Esses carnavais eram na base da sanfona oito
baixos, mais conhecidos como “pé de bode” do seu “Pedro Cearense”
e outros sanfoneiros, violão e pandeiro. Os carnavais realizados no
Salão do Esporte Clube Fluvial eram com orquestras e conjuntos. O
carnaval de salão no Tibiriçá estendeu-se até o início dos anos 60.
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Bloco Salve os Pierrots - Tibiriçá 1943
FOTO: 15
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Foliões - Tibiriçá 1963

4.5.7.22.1.2 Carnaval da Barranca
Alma Gehrke Klauser, Horst Henrique Klauser e Ruth Frauz
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Klauser organizavam, desde 1957 em sua casa, carnaval que reunia
as principais famílias epitacianas. Era um carnaval essencialmente
familiar e restrito. A casa, que ficava na margem direita do ribeirão
Caiuazinho e a margem do rio Paraná, recebia seus convidados para
brincarem ao som das músicas carnavalescas, em discos, que ficavam por conta de Horst, enquanto que dona Ruth providenciava
salgadinhos e o caminhão com cerveja. Os convidados, por sua vez,
sempre levavam pratos com salgados e doces para serem consumidos nos bailes. Às famílias, como a de Paulo Lopes, Ernesto Coser,
Nelson Amaral, Ítalo Montorio, Lauro Lisboa, Moacyr Castelani,
Renato Ferreira Ribas, Francisco Olivato Neto, Klauser, Doomke e
várias outras, juntavam-se famílias de Presidente Venceslau como os
Öbsker, fabricantes de cerveja e refrigerantes. Confete e serpentina
davam o colorido especial. Estes bailes foram até 1965, pois a partir
de então, dona Alma devido a sua idade avançada, resolveu que não
mais daria para continuar com a realização do carnaval em sua casa.
Entretanto dona Ruth, já em 1966, passou a fazer o baile nos mesmos moldes em sua residência à rua Belo Horizonte, 17-27. Com os
clubes epitacianos funcionando normalmente, ficou mais comum
os foliões passarem a brincar neles. Assim, em 1970, realizou-se o
último baile na casa de dona Ruth.
4.5.7.22.1.3 Clube do Coqueiro, Cine Azenha, Filarmônica e
Epitaciana
Houve, ainda, bailes no Clube do Coqueiro, que ficava na quadra quatro da rua Maceió, no Cine Azenha e posteriormente na
Filarmônica “27 de Março”, isto em 1960. Durante muitos anos o
carnaval de salão da Filarmônica foi concorrido, com concursos de
fantasia muito disputado.
A Epitaciana, cujo salão originariamente localizava-se na quadra
dois da avenida Presidente Vargas, e posteriormente na esquina da
rua Porto Alegre com rua Vitória, teve bailes carnavalescos animados. Grupos preparavam-se para o festejo organizando blocos que
desfilavam com fantasias enfocando temas do momento e, muitas
vezes, sátiras de costumes ou personagens.
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FOTO: 16

Crianças das famílias Loyolla, Camargo e Paula a caminho
do Clube do Coqueiro - 1949
FOTO: 17
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Baile na Filarmonica - 1971
FOTO: 18

Bloco do Lions na Epitaciana - 1970
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4.5.7.22.1.4 Yate Clube, Galpão, Ginásio de Esportes,
Thermas, Figueiral e Orla
Com a construção do Yate Clube Rio Paraná, mais conhecido
como Camping Belvedere, os bailes carnavalescos passaram a ser realizados também em seus salões. Os foliões tiveram à sua disposição
para brincar o carnaval, também, o navio Epitácio Pessoa. No início
dos anos 90 “O Galpão” tornou-se, também, salão de baile carnavalesco. Ainda nos anos 90 os foliões podiam brincar o carnaval no
Ginásio de Esportes.
O que se notou é que ultimamente o carnaval, nos salões epitacianos, está circunscrito apenas à população jovem. As demais pessoas não comparecem mais para brincar o carnaval, como faziam
anteriormente.
Nos últimos tempos, o baile de salão em Presidente Epitácio
ficou restrito e realizado no Yate Clube. No Thermas de Epitácio
com suas piscinas, bem como no novo Figueiral e na Orla com suas
praias, os foliões e os turistas aproveitam para brincar o carnaval e
curtir as águas, além da paisagem.
FOTO: 19

Belvedere - 2001
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Ginásio de Esportes - 1999
BENEDITO DE GODOY MORONI
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Carnaval no Thermas - 1999
ALEX BORGES

Figueiral - 2007
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4.5.7.22.2 Blocos
A brincadeira em blocos teve, desde os idos de Presidente
Epitácio, sua formação adotada e utilizada pelos epitacianos. Alguns
surgiam e se apresentavam apenas uma vez, mas muitos foram organizados e têm suas próprias histórias.
4.5.7.22.2.1 Os “Playboys”
Nos anos de 1960 e 1961, para brincar o carnaval de salão no
Clube Tibiriçá, um grupo de jovens, tendo entre eles Antonio Carlos
de Melo (Toninho Melo), Valderez Ribeiro, Rosemeire Ribeiro (Isa),
Marcos Gomes, Cirene Cravo, Bivaldo Ribeiro (Bife), Bartolomeu
Duque (Bertinho), Ernesto Botelho Coser, Neuza Garrido e Celso
“Brahma” formaram o bloco “Os Playboys”. O nome teve origem
devido a filmes da época com astros como James Dean e Marlon
Brando os quais, comumente, apresentavam seus personagens como
playboys. A fantasia, tanto dos homens como das mulheres, era calça
rancheira “farwest”, camisa branca e blusão vermelho com a inscrição “Playboy” em preto.

FOTO: 20

4.5.7.22.2.2 Saravá”
Quanto ao bloco “Saravá”, seus participantes se organizaram em
1962 para brincar o carnaval não só no Tibiriçá, como também na
Epitaciana. O bloco, composto pelo remanescente dos “Playboys” e
adesão de outros era constituído por: Antonio Melo e Derci, Polaco
e Arli, Jayme e Brasília, Almerinda Motta “Dica”, Miruca e Ivone,
Davi e Leonildo Alves
Bezerra e Cida. O bloco, em 1967, além dos
outros dois clubes,
também participava
do baile na Sociedade
Filarmônica, último
ano em que brincaram
juntos com o nome de
Bloco “Saravá”.
Bloco Saravá - 1963
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4.5.7.22.2.3 Turma da Alegria
Em 1969 alguns casais resolveram formar o bloco “Turma da
Alegria” para brincar o carnaval nos clube. A condição é que seria
formado apenas por casais. Durante sua existência o bloco contou
com Antonio Melo e Derci, Antonio Dias e Maria Helena, Miruca e
Ivone, Davi e Marlene, Antonio Pessoa e Cida, Joaquim e Matilde,
Dori e Jesuá, Hélio Macedo e Toninha, Geraldo e Jandira, Jayme e
Brasília, Macarrão e Zenaide, Roberto e Solange, Bezerra e Dézia,
Marcão e Eurides, Alexandre e Tânia, Ramão e Olga, Edecir e Silvia,
Orlandoe Beth e Dionísio e Sirlene. A “Turma da Alegria”, com pequenas alterações, manteve-se até os anos 80. Durante toda sua existência a presidência do bloco esteve com Antonio Melo. A Turma
da Alegria não ficava restrita apenas ao carnaval. O bloco se reunia
também para festejar todos os aniversários de seus membros.
FOTO: 21
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Bloco Turma da Alegria - 1973

4.5.7.22.2.4 Jacarezinho
No início dos anos 80 um grupo de amigos formou o bloco
Jacarezinho. A princípio era brincar o carnaval com economia e para
tanto seus componentes faziam depósitos mensais durante o ano
para que em fevereiro o bloco tivesse fantasias para os cinco dias de
festejos. O Jacarezinho ganhou prêmios na Epitaciana e depois no
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Belvedere, ou carnaval do Camping. Era um grupo, segundo seus
membros, irreverente. O último carnaval do qual o bloco participou
foi o de 1990.
FOTO: 22

Bloco Jacarezinho - 1989

4.5.7.22.2.5 Mete Bronca
Em 2006 o bloco Mete Bronca completou 30 anos e desfilou no
sambódromo de Epitácio com cerca de 200 pessoas, sendo 150 da
cidade de São Paulo. A história do bloco remonta a 1970 quando
Josino de Souza, um dos fundadores, saiu de Presidente Epitácio e
foi morar em São Paulo. Em 1976 ele montou um time de futebol
de salão chamado “Mete Bronca Futebol e Samba”, formado por
epitacianos que moravam na capital. Em 1979 o bloco realizou a
primeira excursão para Epitácio. Inicialmente o time de futebol jogava contra times de Epitácio e depois seus componentes faziam um
samba. O Mete Bronca subia a avenida Presidente Vargas, tocando,
até chegar no clube Filarmônica “27 de Março”, onde era recebido e
a bateria do bloco tocava por cerca de 30 minutos. No ano de 1984,
por desfilar em Presidente Epitácio, o Mete Bronca recebeu um troféu como convidado especial do carnaval de Presidente Epitácio. Já
em 1985 foi o ano em que vieram seis ônibus e 70 carros de pas-
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seio passar o carnaval em Presidente Epitácio. Nesse ano o bloco
Mete Bronca desceu na avenida como escola de samba, concorrendo
com a Unidos da Ribeira, sagrando-se campeã. Em 1986 desceram
o bloco Mete Bronca e as escolas de samba Vila Maria e Unidos da
Ribeira, levando o título, de campeã a Unidos. Já nos anos seguintes
o Mete Bronca não saiu como escola de samba e voltou a sair como
bloco. Só em 1990, o bloco Mete Bronca desceu novamente como
escola de samba em participação especial, com o enredo falando sobre a vida do Pelé. Mesmo não participando dos concursos nos anos
seguintes, o Mete Bronca fazia seus encontros na rua do samba, em
frente ao antigo Cine Azenha da quadra dois da rua Porto Alegre
e logo depois em frente a Loja Catarinense, na quadra quatro da
avenida Presidente Vargas. Apesar de não participar do carnaval de
rua em Epitácio, o Mete Bronca fazia de tudo para não acabar com
a alegria e o espírito carnavalesco dos epitacianos.
Depois do carnaval o Mete Bronca tem a tradição de, no sábado
de aleluia, realizar encontro em São Paulo aonde tem sua a sede,
ocasião em que faz o “Baile do Reencontro”.
ALEX BORGES

Bloco Mete Bronca - 2006

4.5.7.22.2.6 Los Travados
Quem nos conta a história do bloco “Los Travados” é Haroldo
Giordano Barem. Segundo ele, no carnaval de 1993, no salão denominado “O Galpão”, de propriedade de Leda e Rui Gomes na
época, aconteceu o nascimento do bloco “Los Travados”. Na ocasião ele e sua mulher Gedy, juntamente com a família, vinham de
Campo Grande-MS para passar o carnaval em Pres. Epitácio. Todos
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os 12 componentes iam com fantasias nas noites de momo. Tendo
brincado a sexta e sábado de carnaval, no domingo a Leda cobrou
do grupo que teríamos que escolher um nome, pois estaríamos concorrendo a premiações com os blocos já existentes em função de
caracterizarmos, pela animação e fantasias, como bloco de carnaval.
Após vários nomes apontados, o escolhido foi “Los Travados” pois
“travado” era gíria de Mato Grosso do Sul, principalmente da fronteira com o Paraguai, que significa bêbado que já não se sustenta e
necessitada ser carregado. Isto tinha justificativa pelo fato de que
sempre na sexta-feira (1ª noite de carnaval) alguns ficavam travados
e necessitando de ser carregados. Assim ficou que o nome do bloco
seria “Los Travados”. Em seu primeiro ano de existência o bloco já
conquistou o primeiro troféu.
A partir 1994 o carnaval passou a ser festejado pelo bloco “Los
Travados” no Yate Clube Belvedere, com a mesma quantidade de
componentes, ainda na maioria familiares de Mato Grosso do Sul,
já concorrendo com maior quantidade de blocos, ganhando o troféu
de 1º lugar.
Em 1995 o bloco cresceu, passando a contar com a participação
de 28 componentes. Foi criada a logomarca do bloco (LT) e novamente o grupo levou o troféu de 1º lugar.
O sucesso repetiu-se, ganhando em 1º lugar: em 1996 com 35
foliões; 1997 com 40; 1998 com 45 e 1999 com 45 integrantes.
No carnaval de 2000, em forma de protesto, devido a falta de
atenção e apoio, os componentes do bloco decidiram curtir o carnaval na praia de Itapema – SC, com 45 pessoas e mais 15 que foram
direto de São Paulo.
A partir de 2001, com 50 elementos, ficou decidido que o bloco
havia chegado ao número ideal de componentes, com a finalidade
de manter organização e controle para o bloco atingir seus objetivos
tais como: animação, alegoria e curtir a festa. Novamente ganha o
1º lugar.
Em 2002 repete-se a tradição, “Los Travados” ganham em 1º lugar.
No ano de 2003 não houve participação do bloco, por motivo
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de força maior, mas os componentes que participaram do carnaval
ganharam dois troféus de foliões mais animados.
Como de costume, em 2004 e 2005 troféus de 1º lugar como
bloco mais animado.
Dentre os componentes, vários receberam troféus de foliões
mais animados: Dinho (1997), Alexandre (1998), Martha e Cigano
(1999) e Jeane e Marcos (2003).
O bloco participou, também, em outros eventos, a saber: Epiverão
(1997), Baile de lançamento do Epiverão (1998), Reveillon em
Itapema –SC (1998), Epiverão (1999), Fretamento de ônibus para
São Paulo (capital), para surpresa na festa de aniversário do Alexandre
Capriotti e participação no carnaval temporão em Aquidauana-MS,
-(Pantaneta) com fretamento de ônibus, aluguel de casa e três dias
de muita festa.
Para fazer parte do grupo, basicamente as pessoas têm que gostar de carnaval e ter consciência de que o nome “bloco” significa
conjunto, união, grupo e etc. Tudo é feito em comum acordo com
os interessados que se reúnem e decidem sobre fantasias, eventos e
outros. A partir daí fazem-se as compras, conseguem-se patrocínios,
tudo para diminuir custos, principalmente para os componentes que
se deslocam de outras localidades como por exemplo São Paulo, Rio
de Janeiro, Presidente Prudente e de Mato Grosso do Sul (Campo
Grande, Jardim, Bela Vista). Os custos compreendidos por ingressos, transporte (fretamento de ônibus para levar e trazer do baile),
hospedagem, alimentação, fantasias (três diferentes todo ano) é tudo
dividido em partes iguais entre os componentes.
É usado em todas as noites um estandarte (“picolé”) pintado com
o tema da fantasia, por onde o folião se orienta quanto a localização
do bloco.
Foi composto e gravado em CD o “Hino” do bloco para ser cantado toda vez que o mesmo entra no salão ou algum outro evento,
a saber:
Hoje as águas vão rolar
E eu vou cair na folia
Eu não quero compromisso
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Só quero alegria
Los Travados tá no ar
Quando a gente entra no salão
Aumenta a emoção
São muitos anos de felicidade
Abra uma cerveja pra comemorar
Los Travados tá no ar
Abra uma cerveja pra comemorar
Los Travados tá no ar
De lá pra cá
Daqui pra lá
Abram alas gente
Los Travados vai passar.
FOTO: 23
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Bloco Los Travados - 2004

4.5.7.22.2.7 Urubu da madrugada
Francisco Paulo Guimarães (François Paul) conta que em 1998
surgiu a ideia de sair pelas ruas da cidade com o Urubu da Madrugada
depois de ouvir Gilson Cruz falar sobre um urubu chamado Zé
Pereira que acompanhava uma senhora aonde ela ia, e da lembran-
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ça da vez que François foi ao Recife e viu o “Galo da Madrugada”.
Segundo François:
“não era o sucesso que é hoje, pois atualmente conta com milhões
de pessoas para ver o galo passar e hoje as pessoas não andam, só o
galo que anda. Eles começaram com 75 integrantes e nós começamos com 25 pessoas. No dia em que o Urubu foi sair pela primeira
vez, deu uma tempestade e não deu para desfilar. Só pôde sair na
segunda-feira. Todos gostaram da ideia e começaram sair atrás.”
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O Urubu tem uma bandeira e letra composta por François, utilizada na música “Sereno da Madrugada”.
Depois, nos outros anos, o “Urubu” continuou saindo. O grupo tem camiseta, estandarte e bandeira padronizados. A ideia era o
bloco andar por toda a cidade, devido a música falar para acordar
Epitácio, pois uma noite não é nada, porém a ideia foi ficando na
avenida onde mais as pessoas se aglomeram. Originariamente a ideia
era do bloco sair depois das 5 horas da manhã, pois é o horário em
que as pessoas estão saindo das festas dos bailes e tem sempre aquele
folião que quer continuar. As pessoas sobem a avenida formando o
bloco e cada um, quando chega nas suas quadras, sai em direção a sua
casa, enquanto o “Urubu” vai subindo e as outras pessoas seguem até
suas ruas ou acompanham o “Urubu” até um restaurante escolhido,
onde existe a canja que é vendida aos foliões. O último ano que o
Urubu desfilou pelas ruas da cidade foi em 2001. Durante o período
em que não houve carnaval de rua em Epitácio, o bloco deixou de
sair. O “Urubu” que desfilou em 2006 é o segundo “Urubu”. O primeiro, que tinha sido guardado em barracão da Prefeitura, foi completamente destruído não se sabe por quem. Junto com o “Urubu”
estavam também dois bonecos gigantes que desfilavam pelas ruas
junto com o bloco, confeccionados pela artesã Dilene Ferreira, e que
sumiram. Em 2006 o desfile do bloco Urubu da Madrugada não
contou com bonecos gigantes. Em 2007 o Bloco não saiu.
Letra Oficial do Urubu da Madrugada:
(canta-se com a música “Sereno da Madrugada”)
Vem chegando a madrugada, oh!
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E o Urubu já vai saindo
Sai, sai Urubu bem devagar,
Pois, Epitácio está dormindo.
Não deixe dormir em paz,
Uma noite não é nada
Acorde meu amor
Urubu da Madrugada!
ALEX BORGES
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Bloco Urubu da Madrugada - 2006

4.5.7.22.2.8 Grêmio Recreativo do Jardim Real
Nos primeiros dias de janeiro de 2006, em conversa entre Célia
Aparecida Ribeiro, José Roberto de Oliveira e Maria Cristina, nasceu a ideia de ser criado o Bloco Grêmio Recreativo do Jardim Real.
Naquele momento foram discutidos os planos, analisando-se os prós
e os contras, lançando-se a semente do Bloco. Com o apoio e sugestões de Deraldo Landolfo Rocha, presidente da Associação do
bairro, o grupo foi à Prefeitura e, através de ofício, deixou registrado
o propósito de apresentar o Bloco no sambódromo ainda em 2006,
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mesmo faltando apenas poucos dias para o evento. Através de doações foram conseguidas 90 camisetas e, com importância do fundo
de bairro, foram patrocinadas mais 100, o que deu ânimo para lutarse pelas restantes. A apresentação do Bloco, no desfile de 2006, foi
modesta, e sua presidente de então era Célia Aparecida Ribeiro.
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No carnaval de 2007, tendo Célia Aparecida Ribeiro como presidente, o Bloco do Jardim Real desfilou com o tema “Lembranças
(um passado)”, levando ao sambódromo epitaciano cerca de 200
integrantes, sendo que quase a totalidade com camisetas do Bloco
estampadas com duas pombas da paz, símbolo do bloco.
Abre-alas: réplica do navio Epitácio Pessoa, tendo ao lado figurante representando os marinheiros epitacianos.
Comissão de frente: passistas do bloco
Bateria com 35 elementos
Participantes: membros do bloco
Samba Enredo:
Compositor: José Roberto de Oliveira e Paulo
Intérpretes: Oswaldinho da Vila e Fabiano
Jardim Real canta o passado recente,
Pra lembrar um pouco mais,
Saudade do velho cais,
Quando o dia clareava
Damasceno lá estava,
Epitácio Pessoa, barqueiros, pescadores,
Navegavam,
Com ribeirinhos se encontravam,
Que as ilhas habitavam,
Rio Paraná,
Piscoso, majestoso, atraente,
Águas que passaram,
Deixando lembranças,
Para nunca mais voltar,
Tarde de domingo,
No Parque Figueiral,
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Tinha Praia, tinha bola,
Também tinha festival
ALEX BORGES

ALEX BORGES

Bloco Jardim Real 2006

Bloco Jardim Real 2007

4.5.7.22.2.9 Vila Palmira
Criada em 2006 para representar o bairro da Vila Palmira, o
Bloco, que leva o mesmo nome, desfilou no carnaval de 2006. Seus
organizadores criam-no pensando em levar aos moradores do bairro
uma agremiação que contasse com elementos daquele local e que,
com o passar do tempo, pudesse elevar-se à categoria de Escola de
Samba. José Amaro da Silva foi o presidente do Bloco Vila Palmira
em 2006.
Já em 2007 o Bloco Vila Palmira, ainda sob a presidência de José
Amaro da Silva, desfilou no Sambódromo Epitaciano com o tema
“Sonho dos direitos, sem preconceitos e com igualdades sociais”.
Compositor: José Carlos Aranha
A minha escola hoje está em festa
Com alegria é gigante na avenida
Vila Palmira hoje conta com poesia
As desigualdades desta vida.
* bis
Em sonhos eu fiz minha fantasia
Com alegria e brilho que – legal
O nosso samba tem gosto de magia
Cadê meu povo aqui na orla fluvial
Bate forte bateria canta e dança meu povão
O balanço deste samba
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Balançou também meu coração! * bis
Hoje eu vou, eu vou, eu vou
Brilhar, brilhar, brilhar
Com alegria, alegria destes pobres corações
Que não para de sonhar
Na passarela do samba
Uma linda pedra encontrei
Com o brilho de uma joia, que ilumine
O sonho que esta noite imaginei
Onde está o seu amor
Este é o nosso ideal
Nosso sonho é direito
Sem preconceito, com igualdades sociais! * bis
ALEX BORGES

ALEX BORGES
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Bloco Vila Palmira 2006

BlocoVila Palmira 2007

4.5.7.22.3 Escolas de Samba
Nas ruas de Presidente Epitácio, nos dias de carnaval, desfilavam
mascarados e fantasiados, mas sem que houvesse um cortejo estabelecido. Foi em 1962 que o professor Hermes Martins Ferreira criou
a primeira escola de samba de Epitácio. Esta escola de samba recebeu
o nome de “Unidos do Tibiriçá” contando com Paulo Cunha, Otília
de Paula, Tião Samba, Velozo Sete, Carlos A Santos (Toco), Arnaldo
Xavier (Zangão), Sebastião Martins de Sousa (Bruzega) e muitos outros, usando os instrumentos da primeira fanfarra do Porto Tibiriçá.
Ela desfilou durante algum tempo, mas com o passar do tempo,
deixou de existir.
Isto não significou que o carnaval de rua em Epitácio tinha acabado.
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FOTO: 24

No ano de 1977, como não havia permissão para a realização
de manifestações em vias públicas (época da ditadura militar), os
epitaciano que queriam um carnaval de rua, procuraram uma saída. Para driblar a polícia, o remanescente da Banda da Filarmônica
“27 de Março” reuniu mais músicos da cidade e de visitantes. O
resultado desta união formava uma banda que era dividida em duas:
uma parte ficava no Clube Filarmônica “27 de Março” e a outra ia
sambando até a Associação Epitaciana e lá chegando começava o
retorno. Nisso, o bloco que havia ficado na Filarmônica era informado e saía em desfile, para no meio do caminho cruzar com o que da
Epitaciana para a Filarmônica. Isto tudo sempre de olho no oficial
de justiça que era “chato” demais, sempre procurando impedir o
divertimento dos foliões. Desta forma havia um vai e vem de pessoas
brincando o carnaval de rua que ficava, se não impossível, muito
difícil de conter.
Em 1982, a municipalidade, vendo o crescimento da movimentação carnavalesca, decidiu que deveria realizar um carnaval com
desfile na avenida Presidente Vargas, contando com o Mete Bronca.
A isto se uniram os epitacianos. Desse esforço, em 1984, os principais foliões da época, o professor Hermes, Lilaleia, Maciel, Veloso
Sete, Aldo, Miriam e
Jordelina, formaram
dois blocos carnavalescos: um feminino
chamado
“Unidos
na Raça” e o outro,
masculino, “União da
Ribeira”. Desceram
a avenida Presidente
Vargas, sendo que o Carnaval de rua - 1984
percurso do desfile era da rua Paraná até a rua Porto Alegre. Naquela
oportunidade também desfilaram outros dois blocos, um da vila
Bordon e outro da vila Palmira, cada um tendo em média 80 figurantes e muitas crianças.
No ano seguinte, em 1985, com a união dos dois principais blo-
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cos (Unidos na Raça e União da Ribeira), formou-se, a Escola de
Samba Unidos da Ribeira já contando com mais de 200 figurantes.
A nova escola de samba foi para a avenida comandada por sua presidente Lilaleia dos Santos Ferreira, fazendo frente ao bloco Mete
Bronca que desfilou como escola de samba, sendo esta eleita campeã de 1985. Desfilam nesse ano, também, o bloco Unidos da Vila
Palmira e um bloco com crianças do Plimec - Plano de Integração
do Menor na Comunidade.
Surgiu em 1986 a Escola de Samba Estação Primeira de Vila
Maria fundada por Gilson Gilberto Lima Cruz, Aldo Sérgio Rocha,
Luís Brandão Teixeira, Geraldo Vieira de Camargo, Elias Nazário,
Alfredo Arlindo Costa, Jairo José, Miguel Paulo e Dorival da Silva.
O primeiro desfile da Vila Maria foi em 1986. Nesse ano desfilaram na avenida Presidente Vargas as escolas de samba Vila Maria e
Unidos da Ribeira e o bloco Mete Bronca como escola de samba.
Venceu a Unidos da Ribeira com aproximadamente 350 figurantes,
vice Mete Bronca com cerca de 250 e terceira colocada a Vila Maria
com 186.
No ano de 1987 desfila pela cidade o bloco carnavalesco
“Condessa Paraneia e seu Séquito Momístico”.
Em 1988 surge o “Bloco dos Sujos”, fundado pelo mestre de
bateria da Vila Maria, Eliano Lopes Carvalho e que contava com
muitas personalidades da cidade travestidas, cada qual a seu caráter,
desfigurando as fantasias convencionais.
Posteriormente o bloco Mete Bronca não mais participou dos
concursos.
No ano de 1991 é criado o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Mocidade Independente da Vila Bordon, comandada por José
Augusto Ferreira. Em 1992 a escola Vila Bordon desfilou como convidada e em 1993 concorreu com as duas escolas de samba já existentes. Com a morte deste senhor, a Vila Bordon desde 1994 não
mais desfilou.
Apenas a Vila Maria desfilou em 1994. Em 1995 se apresentam
a Vila Maria e a Unidos, porém, em 1996 volta a desfilar somente a
Vila Maria. Não houve desfile de Escolas de Samba em Presidente
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FOTO: 25

Epitácio nos anos de 1997 e 1998. Já em 1999 desfilaram concorrendo ao título as duas Escolas de Samba, onde saiu vencedora a
Unidos da Ribeira. Nos anos de 2000, 2001 e 2002 as escolas de
samba de Presidente Epitácio não desfilaram. O carnaval de 2000
em Epitácio foi comandado por um trio elétrico.
As duas escolas,
Unidos da Ribeira
e Vila Maria, em
2003, com número
reduzido de participantes, voltaram a
apresentar-se na orla
fluvial, mas desta vez
sem concorrer a título.
No carnaval de
2004 e no de 2005 Trio Elétrico - 2000
novamente as escolas de samba não desfilaram, apresentando-se em
2006 e 2007, anos em que a Unidos volta a sagrar-se campeã. Desta
forma, a Unidos passou a contar com dez vitórias e a Vila Maria
quatro.

4.5.7.22.3.1 Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade
Independente da Vila Bordon
A fundação do GRES Mocidade Independente da Vila Bordon se
deu em 7 de maio de 1991. Em 1992, na qualidade de convidada,
a Vila Bordon, sob a presidência de José Augusto Ferreira, desfilou
pela primeira vez em Presidente Epitácio tendo um leão por símbolo
em seu carro abre-alas e o vermelho e o branco como cores da escola.
No carnaval de 1993, já como escola concorrente ao título, ela
levou para a avenida cerca de 600 integrantes, 14 destaques, seis
alas, quatro carros alegóricos e uma bateria com 60 elementos. Seu
samba era mais próximo do tocado nas escolas de samba do Rio de
Janeiro do que nas de São Paulo. Seu tema para o carnaval de 1993
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mostrava as peripécias no governo do ex-presidente da república,
Fernando Collor de Melo, e seu comparsa P.C. Farias. O grande
responsável pela montagem da Independentes da Vila Bordon foi
Paulo Carioca.
Samba enredo: Devolva o que é meu
Autores: Nivaldo e Aldo Sérgio Rocha
Puxadores: Oswaldo, Nivaldo e José Carlos
Presidente da escola: José Augusto Ferreira
Samba enredo:
Desperta meu Brasil, Brasil ô, ô
Tá na hora de tomar a solução
Vamos dar um choque de vergonha nesta gente
Acabar com essa corrupção
Por causa de tanto falatório
Surgiu até uma CPI
Tanta verba lá e aqui
Confesso que não entendi
É tanta gente envolvida
Fazendo parte dessa laia
O meu povão desenvolvido
Fica assistindo essa maracutaia
Bota no lugar o que você tirou
Não tire a esperança desse povo sonhador
Bota no lugar o que você tirou
Não tire a esperança desse povo sonhador
Aposentado tem direito
De não ter direito
Eu vou ficar por aqui
Enquanto o bicho corre solto por aí
A mocidade traz o morro
Pro asfalto, a favela fala alto, é o meu povo na avenida
Vamos que chegou a hora
Não joguem conversa fora
Sambe de cabeça erguida
Meu samba é vermelho e branco
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Sou mais um descamisado
E minha Pátria é o samba
Vou caminhando em busca de um bom bocado
Bota no lugar o que você tirou
Não tire a esperança desse povo sonhador
Bota no lugar o que você tirou
Não tire a esperança desse povo sonhador
Comissão de Frente
Veio com as cores verde-amarelo, pedindo a devolução de nossas
cores.
Carro abre-alas
Com um leão, símbolo da escola, teve duas destaques mirins
Ala dos Fantasmas
Representação dos cheques fantasmas.
Carro alegórico Collor-PC
Mostrou a dupla representada em uma moeda, com metade da
cara de cada um deles. Tinha em sua composição ouro, dólares e o
jato “Morcego Negro” utilizado por PC Farias. Desfilou com quatro
destaques.
Ala dos Caras pintadas
Representou a participação dos jovens no impeachment de Collor.
Carro “Cascata da Corrupção”
A casa da Dinda e sua cascata trouxeram quatro destaques de
luxo.
Passistas
Evolução do samba no pé
Porta-Bandeira e Mestre Sala
Desfilaram Joana e Robério.
A madrinha da bateria, Fábia, tinha logo em seguida os puxadores do samba, Oswaldo, Nivaldo e José Carlos.
Bateria
Comandou a bateria da Bordon o mestre Nivaldo.
Ala das Baianas
Ala livre e tradicional desfilou mostrando muita beleza e luxo
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Ala dos Aposentados
Mostrou as dificuldades dos que se aposentam depois de contribuir para a previdência durante parte de suas vidas.
Carro “Aposentado, que dificuldade”
Ressaltou o descaso de bancos e instituições de saúde para com os
aposentados. O carro trouxe dois destaques.
Ala Favelados e Descamisados
Mostrou a dura realidade dos que acreditaram em Collor e não sentiram melhora em suas vidas. Desfilaram nesta ala crianças e adultos.
Carro “A favela fala alto”
Mostrou a favela e sua realidade, bem como o comportamento de
seus habitantes, que no carnaval esquecem de suas dificuldades. O
carro teve quatro destaques.
FOTO: 27

FOTO: 26
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Vila Bordon Passistas - 1992

Vila Bordon Carro Abre-Alas - 1993

4.5.7.22.3.2 Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da
Ribeira
Hermes, Lilaleia, Maciel, Veloso Sete, Aldo, Miriam e Jordelina,
em 1984, formaram dois blocos carnavalescos, um chamado “Unidos
na Raça” e outro “União da Ribeira”, que no ano seguinte, 1985,
originaram a Escola de Samba Unidos da Ribeira já contando com
mais de 200 figurantes, os quais sob a presidência de Lilaleia dos
Santos Ferreira Pereira desceram a avenida Presidente Vargas com
suas cores branco e verde. A escola foi vice-campeã.
Tema: Exaltação à Ribeira
Samba Enredo: Quem quer vem, quem não quer sai
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Autor: Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxador: Maciel e Hermes
Presidente: Lilaleia dos Santos Ferreira Pereira
Samba Enredo:
O ooo, o samba já começou
É carnaval é isso aí, nós estamos por aqui.
Estamos por aqui.
E na Avenida verde e branco vem aí.
É a cor que simboliza Unidos da Ribeira por aqui.
E em Epitácio
Em Epitácio nunca teve igual
E vamos mostrar agora o que temos para este carnaval
Cabrochas, passistas, baianas e muito mais
Nós estamos na avenida balançando o pessoal
Quem quer vem, quem não quer sai.
Unidos da Ribeira está passando por aqui
Quem quer vem, quem não quer sai.
Unidos da Ribeira está passando por aqui!
Que alegria
Que alegria saber que você está feliz
Que você está feliz.
Que está tudo muito bom
Que está tudo muito bom
Está tudo legal.
Vamos curtir minha gente o nosso carnaval
Quem quer vem, quem não quer sai
Unidos da Ribeira está passando por aqui
Quem quer vem, quem não quer sai.
Unidos da Ribeira está passando por aqui!
No carnaval de 1986, com a mesma presidente, Lilaleia dos
Santos Ferreira Pereira, a escola desfilou de forma simples e ganhou
seu primeiro título de campeã.
Tema: É Natureza
Samba Enredo: É a natureza
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Autor: Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Maciel e Hermes
Samba Enredo:
Eu quero ver você na Avenida
Contente, alegre e feliz
E cantando assim o, o, o, a
O, o, o, a a, o, o, o
Eu quero ver você sambando
Sambando com muito amor
É a natureza
A natureza aqui é uma beleza
É o que vamos mostrar
Temos o Rio Paraná e o Figueiral
O céu aqui é mais azul
Então vamos cantar o, o, o, a
O, o, o, a a, o, o, o
Eu quero ver você sambando
Sambando com muito amor
E o sol
O sol aqui tem mais brilho
Vem também nos enfeitar
Com os seus raios tão bonitos
O corpo da morena a bronzear
Então vamos cantar o, o, o, a
O, o, o, a a, o, o, o
Eu quero ver você sambando
Sambando com muito amor
E a lua
A lua e as estrelas vêm brilhando
Mostrando uma noite tão bela
A natureza ainda é o maior
E mais lindo espetáculo da terra
Por isso vamos cantar o, o, o, a
O, o, o, a a, o, o, o
Eu quero ver você sambando
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Sambando com muito amor
Que maravilha
Tudo aqui é maravilha
Tudo aqui é uma beleza
As flores, as borboletas
Os pássaros cantando assim o, o, o, a
O, o, o, a a, o, o, o
Eu quero ver você sambando
Sambando com muito amor
Em 1987 os carros eram simples e pequenos com complementos de carrinhos de supermercados, mas demonstrando bom gosto,
como no abre-alas que trouxe três destaques. Os carros alegóricos
da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela e o A Zorra dos Contos
e Fábulas a Unidos desceu a avenida Presidente Vargas e agradou a
plateia. Com esse carnaval a Unidos é bicampeã.
Tema: A zorra dos contos e Fábulas
Samba Enredo: A zorra dos contos e Fábulas
Autor: Nilton Santa Branca
Puxadores: Maciel, Aroldo e Hermes
Presidente: Lilaleia dos Santos Ferreira Pereira
Samba Enredo:
Quanta beleza
Um coração se embalando em poesia
A Unidos da Ribeira tão verde e branca
Vivendo um sonho fantasia
Com a Cinderela toda faceira
No desfile principal
A zorra dos contos e fábulas
Contagiando o nosso carnaval
Onde o príncipe encantado
O galã da brincadeira
Com a bela adormecida
A fiel porta bandeira
A vovó da chapeuzinho

97

Benedito de Godoy Moroni

98

Se banhando de alegria
Lobo mau samba com a bruxa
E João com a Maria
Lobo mau samba com a bruxa
E João com a Maria
Branca de Neve um sorriso inteligente
Escolheu os sete anões
Para comissão de frente
Aladim na sua lâmpada
Deu um toque de magia
Colocou Ali Babá
Comandando a bateria
Seus quarenta batedores
Faz o jogo da folia.
Arco-íris, arco-íris
O meu sonho se perdeu
Mostra a bela quem mais lindo
Se é ela, você ou eu.
A Escola cresce, tanto na experiência como na qualidade e quantidade de pessoas, desfilando em 1988 com aproximadamente 400
integrantes divididos em sete alas, seis carros alegóricos, 14 destaques
e bateria com 60 pessoas. Sagrou-se nesse ano tricampeã com o tema
“Da Idade da Pedra à Era Espacial”. Causou sensação o carro que
trouxe um destaque sobre dragão que representava os primórdios da
terra. No mesmo ano a Unidos desfilou em Presidente Prudente e
tornou-se vice-campeã regional.
Tema: Da idade da pedra à era espacial
Samba Enredo: Da idade da pedra à era espacial
Autores: Luciano Narezi de Brito, Cirley de Oliveira e Rui Milton
de Souza (Maciel)
Puxadores: Maciel e Aroldo
Presidente: Agnaldo Cruz
Samba Enredo:
É na cultura universal
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É verde branco total
A Unidos da Ribeira
Cantando a história geral
Desde os primórdios de outrora
Nossa vida se renova
É o mundo em evolução
Tudo em constante modificação
Foi na idade da pedra
Que brucutu homem-macaco se criou ôôô
Surgiram a roda e o fogo
Dinossaurando que a história começou
Brucutu tá tá tá
Se não cantar direito
A madeira vai rolar
Brucutu tá tá tá
Se não cantar direito
A madeira vai rolar
A escrita foi uma ponte
Pra novas civilizações
Guerras e mitologia
A arte em grandes construções
Roma romaiou,
Grécia se engraçou
Egito agitou
Agita que eu quero ver
Na era antiga você remexer
Agita que eu quero ver
Na era antiga você remexer
A revolução industrial
Marco prum grande progresso
Alô alô repórter Esso
Televisão, rádio-difusão
Grandes meios de comunicação
Na era espacial muitas coisas vamos ver
Foguete, disco voador, tudo por computador
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Computa computa que eu quero ver
Na nova era você mexer
Computa computa que eu quero ver
Na nova era você mexer
No carnaval de 1988 a Unidos também desfilou em Presidente
Prudente.
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Sob a presidência de Irani Moreno Sávio, a Unidos em 1989, com
o tema “Jogos de Azar”, torna-se tetracampeã. A Escola desfilou com
nove alas, quatro carros alegóricos mais Abre-Alas, quatro quadripés,
713 componentes, uma bateria com 77 pessoas e 41 destaques.
Comissão de frente
Foi formada por 10 garotas representando as Damas do Baralho.
Carro abre-alas
Composto pelo tradicional painel e peixes (símbolo da escola),
representavam o amor pelos jogos, desfilou com três destaques.
Ala Ciganos
Oriundos do Egito, com costumes peculiares, inclusive buscando
a vida nas cartas.
Carro alegórico “Tendas do Além”.
Contou com quatro destaques.
Ala Bang Bang.
Mostrando o velho oeste, com bandidos e mocinhos, danças de
vedetes, muita sorte e azar.
Carro alegórico Saloon “A Era do Pôquer”.
Porta Bandeira e Mestre Sala
Miriam e Zé Hamilton evoluindo na passarela.
Passistas
Com o samba nos pés, demonstraram suas habilidades.
Bateria
Composta por 77 elementos, era comandada pelo mestre Cirley.
A Madrinha da Bateria foi Janaina.
Ala da Baianas
Traziam um dos símbolos da sorte (o trevo de quatro folhas) e
dados na cabeça.
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Ala das crianças
Mostrando os jogos nacionais, onde nem tudo é carnaval e futebol as crianças desfilaram “Legal na Federal e ilegal em cada esquina”, seguida dos quadripés “Bichos” e do “Bingo”.
Ala futebol
Paixão nacional teve seu lugar no desfile, sendo seguido do quadripé “Loto, Sena, Loteria”, demonstrando o binômio sorte/azar.
Ala Dominó e ala Valete
Outros tipos de jogos praticados.
Carro “Emoções com os Naipes”.
Apresentou cinco garotas como destaques em sua composição.
Ala Roleta e Crupiês
Trouxe o fascino que a roleta representa para jogadores.
Carro alegórico “Saudade, ah! Que Saudade”.
O carro apresentou oito destaques para seu desfile.
Tema: Jogos de Azar
Samba Enredo: Sonhe! Vamos Jogar
Autor: Luciano Narezi de Brito
Puxadores: Maciel e Aroldo
Presidente: Irani Moreno Sávio
Samba Enredo:
Pois é, pra que,
Pra que desesperar,
Dona inflação, não vai baixar.
Fé na vida, um dia isso vai melhorar.
Joga quem tem
Quem não tem joga também.
Se perde rola a dívida,
Isso o Brasil faz bem
BIS
Vale tudo, loto, sena e loteria
Bicho, dado, vinte um,
Pra esquecer a hipocrisia
Olha aí, eu vou ganhar.
Vou botar meu burro na sombra
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Vou entrar na burguesia
Da falada ferrovia,
Sociedade de norte a sul
Saudade, ai que saudade
A Urca, era emoção
Os sonhos, de enriquecer
Cassino, samba e você,
Amor jogo que dá prazer
Mas deu azar.
Azar, foi um sonho,
Eu tive azar,
Fica o jogo, sonho e samba
E, a Unidos da Ribeira
Tão linda vai passar
Pois é, pra que?
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Já em 1990, agora sob a presidência de Assis Sguarizzi2, a Unidos
desfilou com o tema “Condições Para se Viver”. Na ocasião, tendo
carros maiores e mais vistosos, desfilou com 1.100 componentes,
oito alas, quatro carros e quatro quadripés, 108 ritmistas e 38 destaques.
Comissão de Frente
Desfilou com o tema “A Espera da Paz Social”.
Carro abre-alas
Trouxe o símbolo da escola (Peixes), um destaque principal e quatro secundários, representando o Tetra-Campeonato da Unidos
Ala dos Índios
Lembrou os primitivos habitantes do Brasil
Destaques de chão
Jordelina e Mariane
Quadripé: Ouro
Porta-Bandeira e Mestre sala mirins
2 No livro “HISTÓRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO”, de 2002, também da autoria de Benedito
de Godoy Moroni, por um equívoco constou como sendo presidente da Unidos em 1990 Rui Gomes,
quando o correto é Assis Sguarizzi.
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Karla Andressa e Maurício
Ala Cabral e Piratas
Do descobrimento e dos saqueadores navais
Destaques de chão
Irani e Veloso Sete.
Carro alegórico “Metem a Mão desde o Tempo de Cabral”, com
cinco destaques.
A Madrinha da Bateria, Raquel, desfilou seguida dos passistas da
escola.
Bateria
Comandada por Mestre Eduardo, a escola desfilou com 108 ritmistas, representando a defesa da fauna e flora como condição.
Porta Bandeira e Mestre Sala
Miriam e Sirlei, abrindo a fase verde-amarela – viva o voto.
Ala das Baianas
Fantasiadas com a estilização da bandeira do Brasil.
Destaques de chão
Diner e Glauce
Ala Verde-Amarela
Carro “Brasília, Brasil”, com seis destaques.
Ala Futebol
Trouxeram o lazer do brasileiro
Destaque de chão
Chaleska
Quadripé “Livros – Educação”
Destaques de chão
Ângela e Luis Sérgio
Ala Branco da Paz – Brasil-Esperança
Destaques de chão
Sandra e Leonor
Quadripé “Visão Etérea”, com três destaques.
Carro alegórico “Habitação, Saúde, Alimentação”, com quatro
destaques.
Tema: Condições para se viver
Samba Enredo: Que país é esse?

103

Benedito de Godoy Moroni

104

Autores: Luciano Narezi de Brito, Rui Milton de Souza (Maciel)
e Chico de Sousa
Puxadores: Luciano, Maciel e Aroldo
Presidente: Assis Sguarizzi
Vice-Presidente Rui Gomes
Figurinos: Sueli, Irani, Miriam e Simone.
Alegoria: Luciano e Rui.
Samba Enredo:
Já raiou ô ô ô ô
Unindo a poesia e emoção
Explode a folia verde e branco
Com samba, raça e amor no coração
(oi já raiou)
Brasil (oh meu Brasil)
Você é lindo de se ver
Mas até hoje há tanta coisa ilegal;
Fauna, flora e riqueza mineral
Metem a mão desde o tempo de Cabral
(e o que se diz)
Dizem quem espera sempre alcança
Diga isso pra criança
Pois é fácil de enganar
Que país é esse, muitos pegam ninguém vê
Se cobrir vira um circo, não precisa nem dizer
(nosso povo)
Nosso povo tá cansado de esperar acontecer
Na verdade o que se quer
É condição pra se viver
(oi nosso povo)
Início (oh início)
De uma nova era
Onde a esperança secular
Com a eleição
De um presidente popular
Até que enfim
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Nosso povo fez chegar
(nosso povo)
Nosso povo tá cansado de esperar acontecer
Na verdade o que se quer
É condição pra se viver
(oi nosso povo)
Ô já raiou
Através de muita dedicação, com o presidente Assis Sguarizzi3, a
Unidos conseguiu em 1991 ser pentacampeã com o tema “Sonhando
na Avenida”. O enredo foi montado por Sueli Martins Jacinto.
Tema: Sonhando na Avenida
Autor: Chico de Sousa
Puxadores: Luciano, Maciel e Aroldo
Presidente: Assis Sguarizzi
Perante os fatos políticos e sociais vigentes, a Unidos pensou em
um enredo feliz, em uma mensagem otimista, vivenciada por todos
e que levasse cores e beleza aos olhos e enternecimento aos corações.
Afinal, quem não sonha?
Sonhamos desde os primeiros sinais de vida, até o último alento,
De acordo com a idade, os sonhos dão suporte e alicerçam a fé. O
enredo foi dividido em quatro partes:
a) A primeira uma homenagem aos tempos de infância.
Quem não guarda na memória as fantasias maravilhosas ou apavorantes que chegavam à noite?
b) A segunda é onde são decididos os caminhos. É a época da
indecisão e da escolha. Tempo marcante e inesquecível, pois o Amor
será encontrado.
c) A terceira é a representação mais séria da vida, onde o adulto procura se firmar, concretizar seus sonhos de riqueza, posição,
segurança, prestígio. Os sonhos de uns, se contrapõem aos sonhos
de outros. Tem-se como resultado desse entrechoque a conhecida
3 No livro “HISTÓRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO”, de 2002, também da autoria de Benedito
de Godoy Moroni, por um equívoco constou como sendo presidente da Unidos em 1991 Odilon
Ramos de Brito, quando o correto é Assis Sguarizzi.
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PIRÂMIDE, que simboliza a estratificação social.
d) A quarta, é onde as pessoas querem um dia se encontrar. VIDA
LONGA é o sonho dos mortais. Período de vida nem sempre fácil, pois
a saudade é companheira e o medo da morte, às vezes nos visita.
Muitos também sentem a morte de seus sonhos, desejos, objetivos, ideais concretos que pertencem ao nosso mundo.
A magia do sonho renasce para ideais mais elevados, pais a vida
sempre continua, como nos ensina o antigo símbolo da Fênix.
Samba Enredo:
SONHANDO NA AVENIDA
Sonhei quando ainda era criança
Com um Mundo de Esperança
E também com um grande amor.
Sonhei que eram Reis, eram Rainhas
Bruxas e Fadas Madrinhas
E uma princesa como Imaginei
Cresci e fiquei adolescente
Um Romeu bem diferente
Jovem Indeciso com muita paixão
E hoje, coroado da alegria
Fiz Real este Mundo de Sonhos
Convidando a Avenida a Cantar
(Refrão)
Sonhei, Sonhei que sonho bom!
E vim mostrar no carnaval
Com a UNIDOS DA RIBEIRA
Como é bom sonhar!
Feliz eh eh oh, eh oh, eh oh
Fui feliz como empresário eh oh, eh oh
Botei banca de Milionário
Esqueci do meu sonho dourado
Pra ganhar posição social.
Gastei eh oh, eh oh
Gastei todo meu dinheiro eh oh, eh oh
Fiquei venho e senhor de respeito
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E a saudade do sonho encantado
Renasceu, e retomou o seu lugar
E hoje, fiz voltar toda magia
Reencontrando você que alegria Renasci pra de novo cantar
Sonhei, Sonhei que sonho bom!
E vim mostrar no carnaval
Com a UNIDOS DA RIBEIRA
Como é bom sonhar!
ABERTURA
Comissão de Frente, formada por dez garotas, representa as boas
Influências dos sonhos um dia sonhados e mais tarde concretizados.
O carro Abre Alas representando a escola: seu nome, suas cores, seus
símbolos (dois peixes dourados), o nome do enredo e cinco destaques
que procuram a harmonia perfeita entre os SONHOS e a VIDA.
Fase Infantil
Os sonhos pueris e coloridos da primeira Infância são representados pelas crianças. São as bruxas, as Fadas-Madrinhas, Reis,
Rainhas e Princesas. A varinha de condão representa o símbolo do
Supremo Poder, é remédio para qualquer mágoa.
Cavalgando um simbólico Cavalo Alado, a criança viaja pelos
mundos do bem e do mal e vencendo todos os espaços e obstáculos,
se refugia no Castelo de seus sonhos: Imagens que lhe garantem proteção e aconchego.
Fase Jovem
O que você vai ser quando VOCÊ CRESCER?
O jovem, sempre indeciso, não sabe interpretar com segurança os
seus sonhos. Sonha demais e entende de menos.
Sempre a perguntar, a procurar, a planejar e replanejar os
seus sonhos.
O MURO DA VERDADE simboliza os pensamentos, as opiniões e a revolta que o jovem sente no decorrer de seus dias. O meio de
comunicação prático e à mão.
O jovem aparece nessa ala, trazendo como adereço principal,
o símbolo do questionamento universal: o ponto de interrogação.
Mas os sentimentos vão se firmando e o jovem indeciso en-
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contra um dos sonhos que procura: O Amor.
A ala Amorosa define esse estágio do jovem e o tripé
“Haja Coração” determina o principal anseio que envolve os sonhos do jovem. .
Romeu e Julieta, o casal arquétipo dos amantes, representa
toda a emoção dos jovens nessa fase.
Do balcão encantado de Verona, flui toda e magia dos sonhos da juventude. Fase Adulta
São sonhos diversos que resultam em tantos caminhos. Vidas que
se coligam e se afastam, na busca de segurança, riqueza e poder.
Dessa variedade de metas, encontramos as classes sociais: a que
consegue realizar seu sonho, a que o realiza em parte e a que perde
seus sonhos pelos caminhos da vida.
Fase da Longa Vida
Inserido no contexto do amadurecimento, temos a ALA DA
SAUDADE.
Com o passar do tempo, o adulto recorda seus tempos de brincadeira e sonhos a sonhar.
Para expressar a doce e amarga saudade, tem-se a figura do Pierrô
e da Colombina.
Para representar a perda dos sonhos comuns, a Escola traz a ALA
DA MORTE. Morte da busca, da espera, da ilusão deste mundo.
O ser humano está agora, voltado para a beleza Interior do mundo
que o cerca. Como destaque dessa ala, temos a alegoria “Morte do
Reino das Ilusões”, onde a experiência e a maturidade alertam para a
Luz. Luz que também renasce, na mensagem trazida pela Fênix, ave
mitológica que sempre ressurge das cinzas.
Como destaque vivo do nosso folclore e exemplo de vida longa
trazemos “Raimundo Gomes dos Santos”, o “Chapéu de Couro”,
nascido a 23-09-1860 (130 anos), símbolo de Vida de Epitácio.
MONTAGEM DO DESFILE
I - Abertura
Comissão de Frente: “Guardiões do Sonho”.
Carro: Abre Alas, representa a Escola: traz o símbolo da
Escola (dois peixes), o nome da Escola, o nome do Enredo, destaque
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principal e quatro secundários. .
Destaques: Elayne, Maruska, Marcelo, Valdirene, Thais.
II - Fase Infantil
Ala: “Bruxas e Fadas Madrinhas’”.
Quadripé: “Refúgio Infantil”. Destaques: Areta, Rafaela e Camila
Mestre-Sala e Porta-Bandeira Mirim: Maurício e Karla Andressa.
Passistas Mirins
Carro: “Visão dos Sonhos Encantados”.
Destaques: Suely, Cássia, Ana Paulo, Sofia e Nayara.
III - Fase Jovem
Ala: “Jovem Indeciso”
Quadripé: “Muro da Verdade”
Destaque: Maria Erci (Fia)
Ala: “Amorosa”
Quadripé: “Haja Coração”
Destaque: Daniela
Carro: “Romeu e Julieta”
Destaques: David, Karine, Simone e Deniver.
IV – Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Cirley e Miriam
Madrinha da Bateria: Chaleska
Bateria
Passistas
Baianas
IV - Fase Adulta
Ala: “Fantasia dos Sonhos Meu”
Carro: “Pirâmide” (a Estratificação Social)
Destaques: Amado, Cristiane, Veruscka, Érica, Gláucia,Daniela,
Fernanda e Irani.
VI - Fase da Longa Vida
Ala: “Saudades” (Pierrô e Colombina)
Quadripé: “Pierrô e Colombina”
Destaques: Melissa e Gláucia
Ala da “Morte”
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Quadripé: “Morte do Reino das Ilusões”
Destaque: Ângela
Carro: “Fênix, a ave que renasce das cinzas”.
Destaques: “Chapéu de Couro”, Marilú e Diner,
FICHA TÉCNICA
“Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ribeira”
Desfile: carnaval 91
Enredo: “Sonhando na Avenida”.
Autora: Suely Martins Jacinto
Samba Enredo: “Sonhando na Avenida”
Compositor: Chico de Sousa
Figurinos: Suely, Miriam, Irani e Edna
Confecção: Elementos da Escola
Alegoria: Odilon e Walcheck
Bateria: Mestre Ivan
Diretor de Bateria: Benê
Mestre-Sala e Porta-Bandeira Mirim: Maurício e Karla Andressa.
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Cirley e Miriam
Cores da Escola: Verde e Branco
A escola desfilou com oito alas, cinco carros, cinco quadripés,
836 componentes, 80 ritmistas e 59 destaques.
Release: Rosemary Trevisan Giglic
DIRETORIA
Presidente: Assis Sguarizzi
Vice-Presidente: Aparecido Massanori Omote
1º Secretário: Leda Suely Garcia Gomes
2º Secretário: Maria Ercy Ayala
1º Tesoureiro: José Luiz Alencar “Zeca”
Relações Públicas: Osvaldo Sávio
Diretor de Patrimônio: Carlos Jacinto “Leitão”
Coordenador do carnaval 91: Odilon Ramos de Brito.
A Escola, com vistoso crescimento em 1992, desfilou no sambódromo da avenida Marginal, quando foi hexacampeã, com o tema
“Unidos Diz Axé”.
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Tema: Unidos Diz Axé
Samba Enredo: Unidos Diz Axé
Autores: Maxwel Ribeiro da Silva e Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Maxwel, Maciel e Aroldo
Presidente: Odilon Ramos de Brito
Samba Enredo:
Brilhou, uma luz lá no céu
Com esplendor, trazendo paz e amor
Negro grito ecoou, lendas, mitos e danças
Negro grito ecoou
Matas, cachoeira, rio e mar
No jardim da esperança, crianças vêm brincar
Rola, rola a pedra da justiça
Tudo isso me enfeitiça, coisas de se encantar
No tabuleiro tem vatapá
Acarajé, quindim e mungunzá
No tabuleiro tem vatapá
Acarajé, quindim e mungunzá
Pega o porco, mata o porco
Bota água no feijão
Isso tá que tá danado
Isso tá pra lá de bom
Pega o porco, mata o porco
Bota água no feijão
Isso tá que tá danado
Isso tá pra lá de bom
Canta, canta e guarda na lembrança
Branco da paz, o verde da esperança
Axé, Unidos vem cantar.
Negro axé veio saudar
Esse povo brasileiro
Uma linda história pra contar.
Epa babá, exê é babá
Acé achei, axé eu vou cantar
Epa babá, exê é babá

111

Benedito de Godoy Moroni

Axé sob as asas de Oxalá

112

Tendo na presidência Edecir Robledo, em 1993, a Unidos é heptacampeã com o tema “Vixe Que Coisa Mais Linda”. Seu carro abrealas traz um barco com a carranca e os peixes (símbolos da escola).
Merecem menção os carros alegóricos com o elevador Lacerda, do
Cangaço.Mereceu destaque o carro alegórico deste desfile, que trazia Lampião e Maria Bonita. Causou sensação o carro que continha
uma jangada onde estava o legendário “Chapéu de Couro”.
Presidente: Edecir Robledo
Tema: Vixe que coisa mais linda
Samba Enredo: VIAJEI, VI, GOSTEI. VIXE QUE COISA
MAIS LINDA!
Composição: Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Luciano, Maciel, Maxwel e Aroldo
Samba enredo:
A Unidos vem mostrar na passarela do Samba
Uma viajem tão bonita pelo Nordeste do meu país.
Eu passei pela Bahia, Sergipe, Piauí.
Coisas lindas lá eu vi Nordeste suas riquezas naturais.
O jangadeiro, bota a jangada no mar
Quebra onda, corta a onda, jangadeiro.
Deixa a jangada navegar.
Folia desse boi, olha esse boi
Não deixa passar, passar, passar
Não é o boi da cara preta, bumba meu boi
Lá pras bandas do Ceará.
Refrão: Tece a renda que eu quero ver ...
Menina linda quero ficar com você.
Passei na terra de Lampião, Padre Ciço Romão
Luís Gonzaga e também no Maranhão
Não posso esquecer Olodum arrastando multidão.
Vixi que coisa mais linda, não posso entender ainda
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Este contraste natural, praia, mar...
Esse árido sertão, sertanejo estendo mão
És forte, homem do meu país
Refrão: Vixi, ó xente cabra da peste
Sou cabra macho sim senhor.
Por falta de recursos e continuando Edecir Robledo como presidente, a Unidos da Ribeira em 1994 não participou do carnaval.
Mesmo com grandes dificuldades para construir suas alegorias, a
Unidos saiu em 1995 com o tema “Exaltação ao Negro”.
Tema: Exaltação ao negro
Samba Enredo: Exaltação ao negro
Autores: Maxwel Ribeiro da Silva e Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Maciel, Maxwel e Aroldo
Presidente: Edecir Robledo
Samba Enredo:
Vieram do continente africano
Cruzando os mares e por aqui chegaram
No ciclo de cana-de-açúcar, da mineração
E também do rei café
Soca, soca, soca no pilão
Ouro negro embalado pelas mãos
Iaiá, sinhazinha por favor
Benguela, moçambique e caina
Serviam a casa grande do senhor
Zumbi do Quilombo dos Palmares, prenúncio de libertação
Caifazes Isabel
Negô pensou que a liberdade assim chegou (liberdade)
Liberdade um ponto de interrogação
Libertavam-se os negros e continuava a escravidão
Manuê, Aluá, o sonho, a esperança de voltar
Negro também tem os seus trejeitos
Enfrentando preconceitos
Rei ministro, ele chegou (alforria)
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Alforria, alegria, saudade, gratidão
Raimundo o Chapéu de Couro
A Unidos hoje canta com emoção
Cadê, cadê o meu chapéu
Ô, ô, ô foi pro céu
Tendo ainda como presidente Edecir Robledo, nos anos de 1996,
1997 e 1998 a Unidos deixou de desfilar por não ter barracão próprio
para construir os carros e realizar os ensaios da Bateria, bem como
não dispor de recursos suficiente para organizar o desfile da escola.
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No carnaval de 1999 a Unidos, então sob a presidência de José
Amauri de Oliveira Gomes, desfilou com 600 integrantes, sete alas,
três carros, 65 ritmistas e 33 destaques, tornando-se octocampeã
com o tema “Acredite se Quiser”.
Tema: Acredite se quiser
Samba Enredo: Lendas e Ilusão
Autor: Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Maciel, Aroldo, Maxwel, Bruno e Murilo
Presidente: José Amauri de Oliveira Gomes.
Samba Enredo:
Unidos eu sou, eô, eô
Vou arrebentar
Na passarela do samba
Só tem gente bamba
Eu faço essa galera delirar
Muito se diz,
Mas ninguém sabe ao certo de onde vem
É do espaço sideral
Em uma nave espacial
ET no nosso carnaval
Mistérios da meia noite
Sombra som e luzes vão chegar
Se apegue em sua fé
Firme o seu amuleto
Carregue seu patuá
Mercado deu a dica
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O número está na mão
0900 ligue djá
É a solução
Mas eu digo será
Será que além do horizonte
Novo mundo existirá?
O tempo acabou
Agora quem eu sou?
Redenção tenho que procurar
Certeza
Certeza e ilusão
Uma interrogação
A Unidos vem mostrar
Nossa alegria na avenida
Uma estória pra contar
Não houve desfiles das escolas de samba em Presidente Epitácio
nos anos de 2000, 2001 e 2002. Era presidente da Unidos nesse
período José Amauri de Oliveira Gomes.
Ainda sob a presidência de José Amauri de Oliveira Gomes, em
2003, a Unidos desfilou com cerca de 300 integrantes, diversas alas,
dois carros, 65 ritmistas e vários destaques, com o tema “Unidos pelo
esplendor do carnaval” mesmo não havendo concurso nesse ano.
Samba Enredo: Unidos pelo esplendor do carnaval
Autor: Rui Milton de Souza (Maciel) e Murilo Valério Rocha
Puxadores: Maciel, Aroldo, Bruno e Murilo no cavaquinho.
Presidente: José Amauri de Oliveira Gomes.
Samba Enredo:
É com esplendor
A Unidos vem mostrar
A alegria de um povo
Obra de arte, uma cultura milenar
Das longas eras dos bárbaros à civilização
Das bacanais às saturnais
Os deuses já caiam na gandaia
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Quando aqui chegou
Entrudo era seu nome
Quem trouxe foram os portugueses
Aí radicalizou.
Tem Momo, tem Rainha
É show
Fantasia de palhaço, amor
Pierrô e Colombina
É festa, é alegria, é carnaval.
Vovó do chapeuzinho matou o porco
Botou água no feijão
Foi além do horizonte e voltou cantando
Assim esse refrão.
Índio quer apito, a canoa vai virar
Cachaça não é água não,
Me dá um dinheiro pra que
Pra eu cantar de novo esse refrão.
É com esplendor ...
Não houve desfile das escolas das samba em 2004 e 2005, permanecendo como presidente da Unidos José Amauri de Oliveira
Gomes.
No ano de 2006, sob a presidência de Marcelo Souza Santos
(Marcelo Branco), a Unidos desfilou e foi campeã com o tema “A
criação do Mundo segundo a Tradição Nagô”, segundo a tradição
africana que nos foi trazida pelos negros oriundos do Reino de Ifé
(atual República da Nigéria). Estes escravos eram chamados nagôs
ou yorubás e na África eram governados pelos Onís (cargo equivalente ao de Rei) que preservavam a cultura e a tradição Orixá (no
Brasil, Candomblé). A Lenda diz que Olorum (senhor do infinito) resolveu criar o mundo e mandou ao Aiê (mundo dos vivos)
Oxaguiã com várias tarefas e um saco com vários animais dentro.
Aqui chegando Oxaguiã, que era muito lento, resolveu descansar e
não prosseguiu no trabalho. Olorum mandou então Obatalá fazer
a mesma obrigação e mandar Oxaguiã de volta ao Orum (terra dos

CARNAVAL: Origem, evolução e Presidente Epitácio

Orixás), feito isto, Olorum abriu o saco que continha os animais, de
dentro dele tirou três pombos brancos que imediatamente começaram a bater suas asas criando o AR, tirou ainda, quatro galinhas
d’angola que começaram a ciscar o chão criando a TERRA, do saco
também retirou dois camaleões dourados, o primeiro (representava
as labaredas de fogo, e os raios do sol, que atingindo a terra, faria
nascer as matas, frutas e ervas sagradas. Porém o segundo camaleão,
só seria retirado depois que Obatalá descansasse e retornas-se a etapa
final de seu trabalho. Este caiu cansado ao chão, exausto, depois de
tanto trabalho. Quando acordou viu que não estava sozinho no Ayê
(mundo), a seu lado Yemanjá, a filha favorita de Olorum, estava ali
para auxiliá-lo por ordem do Pai. Obatalá sempre havia nutrido pela
jovem um amor imenso, nunca à ninguém revelado, e se aproveitando da situação, pois os dois estavam a sós e longe dos Orixás do
Orum, Obatalá trai a confiança dos deuses e violenta a moça, que
caí em choro profundo. Seu ventre começa a se estufar e de dentro
saem doze orixás, seus seios começam a minar água (mãe d’agua)
e viram uma Kalunga grande (o mar, o oceano) e várias kalungas
pequenas (os Rios). Yemanjá retira do saco o último camaleão, que
correndo para o mar, transforma imediatamente em boto os corais
do mar e ondas bravias das ressacas e maremotos. Obatalá subiu então aos céus em cadeiras de prata, com destino ao Orum em viagem
iluminada. E assim se faz a vida na terra. Esta história é contada em
todos os terreiros ou nação do Keto, que são descendentes diretos da
Fazenda de Oxalá, conhecido oficialmente como primeiro terreiro
da Bahia, ainda no período escravagista fundado por três misteriosas
princesas africanas, das quais se conhecem apenas seus nomes: Yá
Detá – Yá Labá e Yá hassô.
A Unidos desfila com o enredo “A criação do Mundo Segundo a
Tradição Nagô”, tendo o Samba Enredo: “A Criação de Ayê”, composição e melodia de Ruy Milton de Souza (Maciel). Intérpretes:
Maciel, Aroldo, Maurício, Jéferson, Murilo e Edney. Carnavalesco –
Diner César Pícolo. Confecção: componentes da Escola e Sirdilene.
Barracão: Odilon Ramos de Brito. Bateria: Cirley e Eduardo Varreira
Ferreira. Mestre de Bateria – Eduardo Varreira Ferreira. 1 º Casal
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Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Miriam Pereira e Cirley. 2º Casal
Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Josiane e Felipe.
Com as cores da Escola (Verde e Branco), desfilaram sete alas,
três carros, 86 ritmistas, 54 destaques e cerca de 400 componentes.
A Unidos, neste desfile, apresentou:
1)-Abertura: “Bailado das origens”
A comissão de frente, composta por dez componentes, trouxe
com seu bailado e sincronismo todo o ritmo, a musicalidade do
brasileiro, como herança das origens afro. Nossa comissão encarna a alegria que nos move e como já anunciam os cientistas atuais,
tudo começou na distante África e segundo os Nagôs em Ifé, atual
República da Nigéria.
2)-O carro “Abre-Alas”:
Representando a formação da Terra (Aiê), pois antes, todos os
orixás viviam no Orum ao redor de Olorum, Senhor do Universo.
Vemos as riquezas das plantas, dos animais, a energia dos humanos, engajados na luta pela vida no recém-criado mundo material.
Crenças, lendas, histórias que envolvem a luta das valentes tribos,
onde os destaques simbolizam todos os sentimentos vigentes: Fé,
Coragem, Trabalho, Beleza, Sobrevivência, Harmonia. Portanto, o
carro Abre-Alas, chamado “África, Mãe da Vida” traz como destaque
principal: “Aiê, Terra de Todos”.
3)-Ala Infantil: “Aves da Esperança”
Tudo é sonho e vontade de sorrir. Quem representaria melhor
e com mais delicadeza e graça as galinhas d’angola que ciscaram o
chão? (As crianças).
Com tanta boa vontade hão de representar os volteios das galinhas sagradas, que tanto revolveram a terra, criaram os cinco continentes, conforme a missão de Oxaguiã e Obatalá.
4)-Bateria: “Os Primeiros Habitantes de Aiê”
A Bateria da Unidos traz em sua fantasia a presença afro, grupo
étnico importante na formação do nosso povo. É elemento básico
em diferentes eventos da nossa cultura. Representa, nesta nossa festa, os primórdios de nossa civilização com toda coragem e luta para
sobrevivência. Uma homenagem aos nossos primeiros bailarinos rit-
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mistas.
5)-Ala Passo Marcado: “Forma de Aiê”
Para os iorubas, a melhor representação do mundo é uma cabaça
dividida ao meio. A metade superior seria o Céu (Orum) e a outra,
inferior, a terra (Aiê).
Nossos dançarinos com atenção e reverência, homenageiam a terra com seus passos ritmados, sabendo que também revivem os valores espirituais dos ancestrais em vigor e a beleza das aves.
6)-Porta-Bandeira e Mestre-Sala (1º Casal)
A Porta-Bandeira, toda de preto e prata, representa a “Noite”.
Período do dia, cheio de mistérios e lendas, onde certamente os
orixás tinham muito para ver e fazer, sob o clarão mágico da Lua.
O Mestre-Sala, sempre a espera da noite, é o “Dia”, tão dourado e
resplandecente como o Sol escaldante da África.
7)-Ala das Baianas: “A Energia e Beleza dos Orixás”
Dentro do contexto afro, no Brasil, não se pode deixar de falar
das baianas. Donas de muita tradição, conhecimento, vivência e participação em vários aspectos que está na cultura do nosso País. Com
muita beleza, cor e dengo nossas Baianas transmitem a mensagem de
vida deixada pelos antigos orixás.
8)-Carro do Ar:
Olorum, o Senhor do Infinito, continuando em sua obra de criação do mundo, abriu o saco que continha muitos animais e lançou
ao firmamento três pombas brancas que imediatamente começaram
a bater suas asas, criando o ar.
Neste carro vemos as mãos abençoadas do poderoso orixá, oito
destaques, que representam tudo o que o ar significa em nossas vidas. No mais alto temos o destaque principal: “A Essência do Éter”.
9)-Ala Branca:
Mostrando a importância e o quanto é essencial o ar que respiramos. O ar, o vento, a brisa, mesmo as tempestades são movimentos
necessários á vida na Terra, tanto dos animais quanto dos vegetais.
Agradecemos o presente de Olorum.
10)-Carro do Fogo e da Água:
Não haveria lenda sobre a formação da Terra, sem tocar nos ele-
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mentos FOGO E ÁGUA. Contam os Yorubas, que dois camaleões
também foram trazidos á Terra. Um deles deveria ensinar a salamandra a dançar, representando as labaredas do fogo, pondo em atividade os vulcões e ativando os raios do Sol para que nascessem as matas,
frutas e ervas sagradas. Como destaque principal do Fogo temos:
“Princípio Luminescente de Olorum”. Na face oposta do Carro do
Fogo, temos a Água. Originária dos seios de Yemanjá , essas águas
formaram uma kalunga grande (oceano, mar), e várias kalungas pequenas (rios). Yemanjá retira o segundo camaleão do saco que correndo para o mar, transforma em broto os caracóis e corais em ondas
bravias, ressacas e maremotos a água do mar. Odoiá (Yemanjá) é
dona das águas do Aiê. Como destaque principal das Águas, temos a
figura brilhante de: “Odoiá Senhora das Águas”. Valorizando a alegria e garra da Escola Unidos da Ribeira, temos em vários segmentos
a agilidade e encanto de nossos passistas. Eles são o espírito vivo do
que representa o carnaval!
10)-Ala dos Convidados:
Todos convidados para festejar a Comemoração da Criação do
Mundo segundo a tradição Nagô.
Samba de enredo: “A Criação de Ayê”:
Yoruba, Nagô, Ifé
Tradição Orixá
Rei, Rainha, Lendas a Unidos vem cantar
Senhor do Infinito
Resolveu criar o mundo (Ayê)
Enviou Oxaguiã e Obatala
Quatro angolas ciscaram
Formando esse grande torrão
Pombas brancas voaram então se fez o ar
O fogo traz a luz, o sol clareia}
Imensos matagais, frutas, ervas sagradas} Refrão
Explode um grande amor}
A vida se concretizou.}
Odoiá é rainha
Brotaram água dos seus seios
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Formando oceano, rios e mar
Camaleão dourado ensina
Salamandra a bailar
Transforma corais em boto
Ondas bravias do mar.
A Unidos em 2007, ainda sob a presidência de Marcelo Souza
Santos - Marcelo Branco -, desfilou e foi campeã, pela décima vez,
desta feita com o tema “O Combustível da alegria”. O enredo da
Unidos conta a história da cerveja que perde-se no tempo e está
entre as primeiras bebidas elaboradas pelo homem, que remontam
a pré-história. Não há consenso entre os historiadores sobre a origem da cerveja, entretanto esta bebida é tida como a mais antiga
consumida pelo homem. Seria tão antiga quanto o pão, pois era
obtida a partir da fermentação de cereais como a cevada e o trigo. Os
primeiros registros de fabricação de cerveja têm aproximadamente
6.000 anos e remetem aos sumérios. Quando o império sumério
desmoronou, os babilônios transformaram as leis da Mesopotâmia e
incorporaram a cultura suméria à sua própria. Os babilônios fabricavam pelo menos 20 tipos de cerveja. Quanto mais elevado o status,
mais cerveja recebia.
Os egípcios logo aprenderam a arte de fabricar a cerveja e carregaram
a tradição no milênio seguinte. A cerveja produzida naquela época era
bem diferente da de hoje em dia: era escura e forte. Mas a base do produto, a cevada fermentada, era a mesma. Ela já fazia parte do cardápio
da humanidade desde o começo das civilizações mesopotâmicas. No
Egito a cerveja ficava por conta das sacerdotisas dos templos de seus
deuses. Zithos era a denominação dada por eles à cerveja.
Entre os chamados povos bárbaros, vikings e germanos, por
exemplo, a cerveja de teor alcoólico alto era a bebida favorita e também tinha o sabor do sagrado. Os vikings a fabricavam a bordo de
seus temíveis barcos de guerra, entre os séculos VIII e X.
A expansão definitiva da cerveja se deu com o império romano,
que se encarregou de levá-la para todos os cantos onde ainda não era
conhecida. No início concorreu com o vinho e outras bebidas, mas
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posteriormente passou a ser a bebida preferida de todas as classes.
Já no século X os conventos assumiram a fabricação da cerveja
que, até então, era feita de forma doméstica. Os monges fabricavam cerveja de boa qualidade para os sacerdotes, feita com cevada,
e outra mais fraca e de qualidade inferior com trigo ou aveia, para
o convento. Os monges, por serem os únicos que reproduziram os
manuscritos da época, puderam conservar a técnica da fabricação.
E com a técnica mais aperfeiçoada, os cervejeiros já sabiam que a
água tinha um papel determinante na qualidade da cerveja. Assim a
escolha da localização da fábrica era feita em função da proximidade
de fontes de água muito boa e, por isso, houve maior concentração
de cervejarias em alguns lugares da Europa como, por exemplo, em
Munique na Alemanha.
A Alemanha tem pela cerveja uma das maiores paixões. Existe
toda uma história e relação umbilical entre o povo alemão e a cerveja, tornando-os muito rigorosos no que diz respeito à qualidade
do produto, permitindo-lhes ficar com o título de “país da cerveja”.
Durante a primeira metade do século XIX a cerveja chegou ao
Brasil trazida da Europa pela família Real. Mas ela ainda era restrita a
uma pequena parcela da população, pois só haviam marcas importadas. Pouco a pouco foi sendo consumida pelos brasileiro, sendo hoje
em dia, peça fundamental em festas e comemorações.
Nos botequins, nas praias, numa partida de futebol, numa roda
de samba, ou ainda, por onde quer que estejamos, a cerveja: loira ou
morena... faz parte da alegria do nosso povo.
E contando a história da cerveja na passarela do samba, a “Unidos
da Ribeira” homenageou, também, os 100 anos de Tibiriçá, primeiro bairro de Presidente Epitácio, que em 2007 completou 100 anos
de fundação.
Comissão de Frente: Ninkasi – a Deusa egípcia da cerveja.
A comissão de frente, composta por 13 elementos, traz os egípcios que aprenderam a arte de fabricar a cerveja e carregaram a tradição, trazendo ânforas – representando a água, elemento primordial
da vida, e também da cerveja. A deusa egípcia que nasceu da água
fresca cintilante e foi feita para “saciar o desejo” e “satisfazer o cora-
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ção” e o povo egípcio.
Carro Abre Alas:
Os bárbaros em seu barco viking, trazendo o símbolo da escola:
o peixe e “Unidos”.
Ala dos Romanos:
O povo romano foi o responsável pela expansão definitiva da cerveja em todos os cantos.
Passistas:
O samba no pé, forte e quente para homenagear a “gelada”.
Ala das Baianas:
Os grãos de ouro dentro do contexto, em suas fantasias, mostram
os grãos de cereais e leveduras utilizados desde os primórdios na fabricação da cerveja.
Mestre-Sala e Porta-Bandeira (1º casal):
Nosso casal com suas fantasias douradas representando o líquido
que marca vários momentos felizes que passamos em nossas vidas.
Bateria:
Traz os monges que fabricavam cerveja de boa qualidade e assumiram a fabricação da cerveja, que até então era feita de forma
doméstica.
Ala dos Fidalgos:
A cerveja chega ao Brasil trazida pela família real, em 1808, ainda
restrita a uma pequena parcela da população.
Carro Locomotiva:
“O país da cerveja”, a Alemanha, chega de Maria Fumaça trazendo a cerveja.
Mestre-Sala e Porta-Bandeira (2º casal):
Ein Prosin! Ocktoberfest em Blumenau – SC, maior festa da cerveja no Brasil. Casal com fantasias típicas alemãs.
Ala das Latinhas:
Apresentadas em 1963 pelos EUA e 1988 no Brasil, as latinhas de
cerveja vieram para modernizar o envasamento do líquido da alegria.
Ala dos Garçons:
Nos botequins...alegres e elegantes para comemorar ou aliviar a dor...
eles vêm nos servir a “loira” ou a “Morena”. Aprecie com moderação.
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Carro do Botequim: Cerveja, festa, samba, praia e botequim, não
há nada melhor nessa vida.
Ala dos Convidados:
Todos são convidados para “bebemorar” os 100 anos de fundação
de Presidente Epitácio, com o COMBUSTÍVEL DA ALEGRIA.
Samba Enredo
Autor: Rui Milton de Souza (Maciel)
Puxadores: Maciel, Aroldo, Jefferson e Maurício.
Se Noé bebeu
Bebo eu combustível da alegria
Eu me envolvo na folia
E com a Unidos vou cantar
É uma bebida milenar
Assírios, bárbaros, babilônios
Degustaram esse sabor
Até Nabucodonosor
E no Egito, Zythos
Era seu nome
Villigie industrializou
O malte, o lúpulo, a cevada
A água dando um toque especial
Bendito seja o alemão que modernizou a cerveja
Chegou no Brasil imperial
Acanhada, inibida hoje tem o seu valor
Loira, morena aprecie com moderação
Vira, virou, vem meu amor
É festa só alegria
Cem anos de Tibiriçá
Parabéns prá você, vamos bebemorar
Tomo, tomo uma gelada, ai que calor
Tomo, tomo uma gelada com meu amor
Tomo, tomo uma gelada no futebol
No botequim aliviando a minha dor
A Unidos em 2007 também se apresentou com parte de seus
componentes no carnaval de Caiuá.
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4.5.7.22.3.3 Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação
Primeira de Vila Maria
A fundação do GRES Estação Primeira de Vila Maria se deu
em Janeiro de 1986, na vila Maria. Seus fundadores foram Gilson
Gilberto Lima Cruz, Alfredo Arlindo Costa, Aldo Sérgio Rocha,
Miguel Paulo, Geraldo Vieira de Camargo, Jairo José, Dorival da
Silva, Luís Brandão e Elias Nazário. O azul e o branco foram escolhidos por serem as cores da bandeira do município. Já o nome Estação
Primeira, foi escolhido devido aos fundadores serem simpáticos a
GRES Mangueira, do Rio de Janeiro.
Sob a presidência provisória de Geraldo Vieira de Camargo4, e
sem nenhum recurso financeiro, com quase 200 integrantes e um
carro (andor) alegórico com a destaque Edneia Kotai, a escola já
naquele ano debutava com o tema “Sua graça, sua raça” e o samba
enredo, “Azul e Branco”, de autoria de Luís Brandão e Jairo da Silva.
Tema: Sua Graça Sua Raça
Samba Enredo: Azul e Branco
Autores: Luís Brandão e Jairo da Silva
Puxador/Intérprete: Lú Brandão
Presidente: Geraldo Vieira de Camargo
Vice-Presidente: Gilson Gilberto Lima Cruz
Samba Enredo:
Já aí moçada
Que euforia
Estação Primeira de Vila Maria		
Vem descendo a avenida principal
Mostrando raça
Vem com toda graça
E um colorido divinal
Do azul e o branco
4 No livro “HISTÓRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO”, de 2002, também da autoria de Benedito
de Godoy Moroni, por um equívoco constou como sendo presidente da Vila Maria em 1986 Gilson
Gilberto Lima Cruz, quando o correto é Geraldo Vieira de Camargo.
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Vamos falar, vamos falar
O branco e o véu, e o véu
E o azul e o nosso céu
Veja aí moçada
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No carnaval de 1987 a Vila Maria, ainda acanhada, com pouco luxo, mas muita garra, luta e determinação, entra na passarela
do samba com pouco mais de 300 integrantes, entoando o Samba
Enredo “Liberdade”, assinado por João Antônio Brilhante Júnior e
Willian Alves.
O enredo mostrava os mártires e o anseio do homem na luta
pela liberdade. A escola desfilou com três carros alegóricos e um abre
alas. Seu desfile contou com cinco alas que desenvolveram em suas
fantasias o tema Liberdade.
Tema: Liberdade
Samba Enredo: Liberdade
Autores: Letra João Antônio Brilhante/William Alves e música
William Alves.
Intérpretes: William /Lú Brandão
Presidente: Gilson Gilberto Lima Cruz
Vice-Presidente: Aldo Sérgio Rocha
Samba Enredo:
(Introdução)
A Vila Maria na Avenida
Vem trazer o cumprimento legal
Não podendo apertar a mão de todos
Dará seu Boa Noite Geral
Abra a gaiola deixa o pássaro voar
Bate as asas passarinho, liberdade vem mostrar
Já raiou...
Liberdade, já raiou de norte a sul
Penas brancas, penas verdes, vermelhas e amarelas
Colorindo este imenso céu azul
Moleque indecente, joga fora a atiradeira
Passarinho não fez nada, para você o matar
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Olha pra cima, veja só quanta beleza
Emoldurando o céu azul isso e a natureza
Já raiou...
Abre a gaiola deixa o pássaro voar
Bate as asas passarinho, liberdade vem mostrar
Alo mãe sereia...
Ate as águas que as sereias dominavam
O tal bicho homem, perdoou
E as matas que abrigavam a bicharada
O grande caçador a todas elas depredou
E a sociedade já se sente preparada
Através do movimento ecológico nacional
Foram às mulheres, a darem o primeiro passo
Protegendo a fauna e a flora, para o bem geral
E a vila com seu enredo e tudo mais
Traz em seu abre alas o grande símbolo da paz
Tendo na presidência Joacir Araújo Machado em 1988, a Vila
Maria volta à avenida. A bateria é melhorada, pois contava apenas
com instrumentos de percussão da fanfarra da escola municipal, cedidos pela Dona Shenka (Shenka Eugênia Luiza Coser Loyolla de
Godoy Moroni), a quem a Escola agradeceu e externou os agradecimentos de coração, pois foi ela o sangue e o coração da escola. Os
carros alegóricos, nesse ano, foram aprimorados.
A morte de três de seus integrantes, num acidente às vésperas do
carnaval, tirou a alegria e a empolgação da escola, mas não retirou
a garra e a determinação dos quase 400 integrantes que desfilaram
na passarela do samba, entoando samba enredo “O Mundo é um
Circo”, assinado por Carlos Eduardo Guerrer Barrios/Alfredo Costa.
Nesse desfile a comissão de frente era composta por 10 jovens fantasiados de marajás e ranis (mulheres de rajás) em alusão a políticos
brasileiros. No caro abre-alas um globo em rotação trazendo a inscrição “A Vila chorou”, em homenagem aos seus três membros falecidos dias antes. Destacou-se, nessa ocasião, a bateria com seus 50 elementos, todos fantasiados de palhaços, conforme o tema proposto.
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Tema: O Mundo é Um Circo
Samba Enredo: Este Mundo é um Circo
Autores: Carlos Eduardo Guerrer Barrios/Alfredo Costa
Intérpretes: Nivaldinho/Willian
Presidente: Joacir Machado Araújo
Vice-Presidente: Ângela Sampaio Canejo
Samba Enredo
Vira mundo, mundo vira
Vira circo vai virar
Este mundo virou circo
E a escola vem cantar
Este mundo e um circo
E o palhaço e o coração
Alegrando nossa gente
Por mera satisfação
E leão mordendo o povo
Sem o rico incomodar
E desfile de elefante branco
Cujos donos são os marajás
As estrelas deste circo
Formam uma constelação
Faz o povo tão sofrido
Esquecer a inflação
Vira Mundo...
Aqui todos são artistas
Pra poder sobreviver
O salário e tão baixo
Nem anão consegue ver
No país das maravilhas
Tudo pode acontecer
Tem a ala de faquir 		
Por não ter o que comer
O povo fazendo mágica
Pra poder se aguentar
E o mundo vira circo
Pra escola desfilar
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Assume a presidência da Vila em 1989 Lana Cristina Marques
Barrios.
Pela primeira vez, a escola abre suas portas para intérpretes e compositores alheios ao quadro de associados. Através de concurso, a comissão criada pela diretoria, elegeu como vencedor, o samba enredo
“Terra Chão” de autoria, até então, de José Maria Inácio, apresentado à comissão como inédito.
Centrado neste samba enredo, a escola montou o desfile para
o carnaval. Nova catástrofe se abate sobre a Vila Maria: cinco dias
antes do desfile da escola, a diretoria descobre que o samba enredo
“Terra Chão”, não é inédito. Era mais que plágio, era cópia reprográfica do samba enredo da Escola de Samba Independente de Padre
Miguel-RJ, apresentado no carnaval de 1978.
Como os carros alegóricos estavam sendo confeccionados e centralizados naquele enredo e a comunidade da escola já ensaiada com
aquele samba enredo, a situação parecia insuperável. Foi então convocada, em regime de urgência, a ala de compositores da escola que,
após várias reuniões, a dois dias do carnaval, reuniu-se para encontrar uma solução para o caso.
Contando com Willian Alves, Carlos Eduardo, Célio Ramos e
outros, os compositores isolaram-se em uma ilha no rio Paraná, à
procura de paz, para encontrar inspiração compor um novo samba
enredo. O resultado disto foi um samba enredo pronto, letra e melodia, intitulado “Folguedos do Folclore”. Sob esse tema a escola desfilou com um carro abre-alas e cinco carros alegóricos, sete destaques
principais e cerca de 530 integrantes.
O carro abre-alas, composto por oito garotas estilizadas como
Carmem Miranda era seguido da ala de Capoeiras. O primeiro carro
alegórico conduzia uma carranca, em alusão aos navegantes do rio
São Francisco. Um tripé, com a reprodução de Dona Santa, a rainha
do maracatu, vinha logo a seguir. Após o tripé, desfilou a ala Bumba
meu Boi. O próximo carro foi o das rendeiras do Ceará, com uma
criança trazendo o bilro, onde são tecidas as rendas, que tinha às suas
costas um painel representando a Cavalhada, festividade realizada no
Pará. Continuando o desfile a Vila apresentou um carro alegórico
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trazendo a fachada da Igreja do Bomfim, para lembrar a tradicional
lavagem das escadas da igreja. Logo em seguida veio a ala das baianas. No carro seguinte havia a figura do Boto, representando as lendas amazônicas. Outro carro demonstrou o tropicalismo brasileiro,
o carnaval. Encerrou o desfile com a apresentação das alegorias da
Mula sem Cabeça e a Cobra Grande, acompanhadas da ala do Saci
Pererê.
A escola trouxe pela primeira vez na passarela do samba, um casal
de artistas, ela, Fátima Furlan e ele, Egon Henrique. Fátima foi a
primeira mulher a mostrar os seios na TV.
Tema: Brasil Lendas e Folclores
Samba Enredo: Folguedos do Folclore
Autores: Willian Alves/Eliano Lopes Carvalho/Carlos Eduardo
Guerrer Barrios
Intérpretes: Willian /Aldo /Nivaldinho
Presidente: Lana Cristina Marques Barrios
Vice-Presidente: Aldo Sérgio Rocha
Samba Enredo:
Brasil como é linda tua grandeza
Exaltando a natureza
Do folclore nacional
Brasil olha só que ti ti ti
A Vila desce a avenida
Em seu puro carnaval
Nas águas do “Velho Chico”
A carranca espanta o mal
Dona Santa, rainha do Maracatu
Esta presente em seu puro ritual
Bumba meu boi, meu boi bumba
Como são lindas as rendeiras do Ceará
E em Belém.
Em Belém, que a cavalhada tem história
Vem mostrar lutas e glórias
Sempre o bem vencendo o mal
Bahia, Bahia, a lavagem do Bomfim
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Na escadaria tabuleiro de quindim
Foi o boto...
Foi o boto que em noite de lua cheia
Veio ter na areia
Para as virgens fecundar
O Rio, emana alegria
Carnaval são quatro dias
Para o povo festejar
Olha a mula sem cabeça
Não adianta correr
Ai vem à cobra grande
E o saci pererê
Lana Cristina é reeleita no início de 1990, porém afasta-se por
mudar-se para Portugal. Assume José Veloso Menezes Júnior, o qual
fez com que a escola participasse do 1º Festival de Inverno realizado no Thermas de Epitácio. O Festival tinha por objetivo angariar
fundos para APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– que iniciava suas atividades e precisava de fundos para gerir a entidade. A Vila Maria, com isto, foi reconhecida pelo trabalho filantrópico realizado. No evento a Vila sagrou-se campeã na modalidade
de Futsal, em outras mais, bem como elegeu a 1ª rainha do festival,
Elaine Cristina F. Andrade, sempre contando com participações de
Aladir, Célio Ramos, Claudia Melo, Pratinha, Nestorzinho, Irma,
Enoe e muitos outros.
Chega o carnaval de 1990, e a Vila Maria coloriu a avenida com o
tema, “Magia das Cores”. Com o Samba enredo “A Vila em Cores”,
composta por Aldo Sérgio Rocha, a Vila entrou na passarela do samba com cerca de 600 figurantes, distribuídos em nove alas, carros
alegóricos, além de 32 destaques.
A escola pela primeira vez sagra-se campeã.
Por este título a Vila foi agraciada pela FESEC (Federação das
Escolas de Samba e Entidade Carnavalescas-SP) com o Canudo de
Ouro.
Tema: Magia das Cores
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Samba Enredo: A Vila em Cores
Autor: Aldo Sérgio Rocha
Intérpretes: Aldo/Nivaldo/Arnaldo
Presidente: José Velozo Menezes Júnior
Vice-Presidente: Célio Ramos
Samba Enredo:
Venha Venha meu amor
Venha vou me entregar
Viajando no mundo das ilusões
Irradiante a Vila vai passar
Na avenida desce as cores com a vila
Colorida como um lindo arco íris
E seus raios emanando poesia
Iluminando carnaval e fantasia
O mestre Sala se embala na folia
Para mostrar a bela porta bandeira
Com maestria, sedução e muita arte
Tremula o Azul e Branco em seu estandarte
As borboletas se encantam com as flores
O beija flor não escolhe cor
E o pavão, ave quase em extinção
Nem nossos sonhos branco e preto são
Portinari...
Portinari, com a sua aquarela
Realçando a vida em sua tela
Das pinturas, sem igualdade
Mostrando ao mundo obra prima de verdade
A lua prateada
Que se vai no horizonte
Já vem o sol vermelho
Surgindo atrás dos montes
Mas venha...
Carnaval de 1991 e lá estava a Vila Maria, desta vez, no sambódromo da Via Marginal, entoando o Samba Enredo “Tibiriçá”
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composto pelo Grupo Tibiriçá, mostrando um pouco daquilo que
de mais significativo representou aqueles que nasceram, aportaram
ou viveram numa joia incrustadas às margens do rio Paraná no Porto
Tibiriçá.
Tema: De Viação Virou Bacia, União e Hoje Bordon.
Samba Enredo: Tibiriçá
Intérpretes: Aldo/Arnaldo/Nivaldo/Mia
Presidente: Eres Alves Moreira
Vice-Presidente: João Jackybalis
Samba Enredo:
Quero que um raio me queime inteirinho
Se do que vou falar eu estiver mentindo
De um lugar tão bom, ficava aqui pertinho
Porto primeiro, era um paraíso
Mas também fazia inveja para o inferno
Lembrar do banco do pecado, mata burro os mastros
as frutas da ilha
Seu Joca, o bote, o nego d água, boiadeira berrante, laço
e travessia
Ver a bola no campo rolar
O Fluvial fazendo o povo vibrar
Dançar um baile ao som de uma orquestra
Cinema, carnaval e muita festa
E madrugada, tem lua cheia
Tem lobisomem, namoro e serenata
E tem feitiço, tem pula-cerca
Tem o apito do seu Domingos guarda
Olha o céu tão estrelado, escuta o choro da criança
Dona dos Anjos, um parto a luz de vela
Ai que saudade da madrinha Manuela
Êh, êh, êh coração Tibiriçá
Não basta te lembrar, quero ter você de volta
Êh, êh, êh coração Tibiriçá
Venderam o seu corpo, mas a alma ninguém compra
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A escola entra na passarela do samba em 1992, pela sétima vez,
com o firme propósito de apresentar um carnaval para ficar novamente na história.
Sob a presidência de Antonio Carlos Pereira da Costa (Testa), a
Vila Maria entra na passarela do samba com aproximadamente 850
integrantes, distribuídos em oito alas, oito carros alegóricos, dois
tripés, 45 destaques e entoando o Samba Enredo ‘’A Vila Vem...para
Amar’’
Para este carnaval, a bateria da Escola de Samba fez sua introdução, que dizia:
Contagiando o povo de alegria
A Vila é paixão
E poesia...
Tema: Exaltação ao Amor
Samba Enredo: A Vila Vem... Para Amar
Autores: Eliano Lopes Carvalho/Anastácio
Interpretes: Aldo/Arnaldo/Nivaldo
Presidente: Antonio Carlos Pereira da Costa (Testa)
Vice-Presidente: Milton Lourenço
Vila Amor e Poesia/92
(Introdução)
Contagiando
O povo de alegria
A Vila é paixão
E poesia
Amor...
São quatro letras
Que o cupido escolheu, sabem porque?
Para expressar
O sentimento da paixão
Quando bate forte o coração
E a minha Vila...
Fala de amor e poesia
Do amor da vida
Que é lei do criador, criador
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Mas a paquera começou
E logo virou
Em namoro de Marília com Dirceu
E o mundo jamais esqueceu
O romance de Julieta com Romeu
OH! Cupido...
OH! Cupido
Atire a flecha, por favor, por favor,
Assim como Peri e Ceci
Quem não quer viver um grande amor
O sol se foi
Foi também a Cinderela
O luar chegou
Vamos amar na passarela (amor, amor)
Em 1993 a Vila desfila, desta vez, sob a presidência de Izabel
Alonso Gonçalves.
Tema: A musica do Brasil
Samba Enredo: Eu vou cantar a música do Brasil Autores: Grupo
Tibiriçá
Intérpretes: Arnaldo/Wagner/Mia/Felão/Alair/Mia
Presidente: Izabel Alonso Gonçalves
Vice-Presidente: Durvalino Mariano Primo
Samba Enredo:
Eu vou, eu vou, eu vou
Dizer que a nossa Vila vai (vai que vai)
Vai levar o samba, pra dentro do seu coração
Vai levar o samba, ao limite da emoção (eu vou)
Eu vou, eu vou, eu vou, andar por todo esse Brasil, vou passear
E neste céu anil vou escrever, a música na clave desse sol
Vou escrever, que o lundu já balançava o império
E o molho afro, já entrava na cozinha sem mistério
Que a maxixe castigava os salões
Sacudindo os casais, no amor e na paixão
E a música do Brasil/Que a Vila escreve neste céu anil
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E a música do Brasil/Que a vila toca na avenida mais de mil
Eu vou organizar roda de samba, quero ver se aqui tem bamba
E se o samba tá no pé (como é que é)
Quero ver se o pessoal aqui tem bossa, pra curtir aquela fossa
Na mesa do botequim (vai ser assim)
Eu vou chamar a jovem guarda
Pra tocar pra velha guarda, e lembrar os festivais
Depois eu chamar a baianada
Pra lembrar a tropicália, e alegrar a marginalia
No final, eu até me atrevo
Tomo uma e caio no frevo (que legal)
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A Vila Maria, em 1994, desfilou sozinha no carnaval de rua
de Presidente Epitácio: as duas outras escolas de samba, Bordon e
Unidos, não se apresentaram para os epitacianos por não terem os
recursos financeiros necessários supridos pela prefeitura. Porém a
Vila Maria, na cadencia do samba e com a bateria Nota 10, composta por 70 ritmistas comandou na passarela do samba”. As evoluções
da porta bandeira Jô e mestre sala José Hamilton foram destaques
no desfile. A Vila Maria, com seus mais de 700 integrantes, 11 alas,
seis carros alegóricos de grande porte e mais de 40 destaques, foi bicampeã. Seu carro abre-alas trazia como principal destaque Tânia
Brescansin com a fantasia “Oxalá Paz e Amor”
Tema: É Disso que o Povo Gosta
Samba Enredo: É disso que o povo gosta
Autores: Aldo Sérgio Rocha/Nivaldo Francisco Filho/Osvaldinho
da Vila
Presidente: Edson Brescansin
Vice-Presidente: Maurício Sgorlon
Samba Enredo:
E Disso Que o Povo Gosta
Tristeza não paga dívida
Eis um ditado popular
Buscando a paz vou sonhar
Com você e Oxalá
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Deixe o amor fluir do seu coração
Não viva só de imaginação
Mulher cerveja e carnaval
E a baiana roda, roda e ginga
Vem brincar nesta festa multicor
No rodado da Baiana tem mandinga, tem mandinga
Liberando paz e amor
Como isso é lindo, é bom é gostoso
Virou folclore e cultura e fantasia
Mas lindo ainda é ver você
De azul e branco na Vila Maria
É disso que o povo gosta
É isso que o povo quer
Sambar na avenida com alegria
Com amor e muita fé
Edson Brescansin é reeleito presidente em 1995. Nesse ano, a
Vila é tricampeã.
A ficha técnica deste carnaval contou com 850 componentes distribuídos em nove alas, seis carros alegóricos, sendo quatro carros
simbolizando os elementos da natureza (terra, fogo, ar e água), 46
destaques e uma bateria com mais de 55 elementos, tendo à sua
frente a rainha da bateria, Dilma Favareto. O carro abre-alas trouxe
a arara, símbolo da escola, envolvida em uma réplica de construção
grega.
Carnavalesco: Milton Carlos
Estilista: Milton Carlos
Alegoria: Edson/Irma/Enóe
Barracão: Luiz Depetrini e equipe
Bateria: Aldo Sérgio Rocha
Mestre-Sala: José Hamilton
Porta Bandeira: Sangila
Tema: Vila Maria na Corte dos Deuses
Samba Enredo: Vila Maria na Corte dos Deuses
Autores: Aldo Sérgio Rocha/Edson Brescansin
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Presidente: Edson Brescansin
Vice-Presidente: Maurício Sgorlon
Samba Enredo
Com Zeus e sua corte
Vila Maria na avenida vem cantar, vem cantar
Hermes já anunciou
O carnaval do Brasil vai começar
O Supremo Deus do Olimpo é convidado de hora, desta festa
singular, oh...
Traz consigo a força da natureza, água, terra, fogo e ar
(E o voo da Arara)
E no voo da Arara
Pelos ares do Eolo, avistaram Hades, com fertilidade
E a beleza dos solos
E Assim
Assim o mar se encantou com Posseidon, nas profundezas do
oceano
O sol de Hélio brilhou, Oh, Oh...
O Deus do fogo, e o astro soberano
E na fé popular vamos congraçar a força dos Orixás, Exu Lara.
Oue
E parre Yansa, pai maior Oxalá
Vem Oxossi caçador
E Ogum Guerreiro
Odoiá mãe Yemanja
Que lindo
Lindo que lindo
Os Deuses estão chegando
Aceitaram o convite
E na avenida estão chegando
Lindo, que lindo
Como a prefeitura não destinou verba considerada necessária às
escolas de samba, novamente, a Vila Maria em 1996 fez sozinha o
desfile de rua em Presidente Epitácio e sua bateria, pela primeira vez,
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saiu de suas terras e foi visitar outras praças de carnaval, embarcou
sob o comando de sua presidente, Dilma Favareto5, para a abertura
do carnaval na cidade de Maringá-PR. No carnaval de 1996 a escola, com cerca de 600 elementos, desfilou tendo por tema “Todos os
Deuses do Olimpo”, ganhando seu quarto título de campeã.
Presidente: Dilma Favareto
Samba Enredo: Ouro e Sol para Todos de bem com a Vila
Autor: Nelson Pego da Silva
Intérpretes: Arnaldo/Nelsinho/Alair/ Osvaldinho
Samba Enredo:
Hoje eu vim cantar, eu vim brilhar
Nesta avenida
O Deus sol raiou
Eu hoje estou de bem com a Vila (olha o Deus sol raiou)
O Deus sol brilhou, irradiou felicidade
O ouro refletiu, a paz e a prosperidade
Gigantes, gnomos e fadas
A natureza o povo Inca festejou
O milho brotou, a lua iluminou
E o soberano do Japis abençoou
Os Jardins de ouro, Rei Chuqui foi quem criou
Flores e frutos, ramos, arbustos, tudo assim se transformou
Mas foi preciso fugir, quando a cobiça apareceu
A Cruz, a espada, e a fome, a voz do Inca emudeceu
E na montanha sagrada um povo chorava
Um sonho dourado ali morreu
Hoje, dorme no meio da mata
Que a Amazônia retrata
Herança de uma tradição
Inti iluminou Tupi
Ouro e sol pra todo mundo
Desejo de uma civilização
Não houve desfile das escolas de samba em Presidente Epitácio
5 No livro “HISTÓRIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO”, de 2002, também de Benedito de Godoy
Moroni, por um equívoco constou na página 281 como sendo presidente da Vila Maria em 1996
Edson Brescanin, quando o correto é Dilma Favareto.
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em 1997, mas nem por isso a escola deixou de trabalhar, fez de tudo,
desde seu tema, seu samba enredo, diretoria nova, enfim, tudo, mas
não houve desfile. Era novamente seu presidente Edson Brescansin.
A diretoria achou por bem não divulgar o tema e o Samba Enredo,
até porque não tinham razões para isso.
Sem carnaval, o coração da escola, (bateria) não poderia ficar parada, e não ficou, foi novamente para o Paraná, desta vez para a
cidade de Luanda, onde fez um carnaval da historia daquela cidade.
A história se repete em 1998: Presidente Epitácio não tem o desfile das suas duas escolas de samba. Continuava como presidente da
Vila Maria Edson Brescansin.
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No carnaval de 1999 volta o desfile das escolas de samba de
Epitácio e a Vila Maria homenageia na passarela o doutor Alberto
José Assad.
Presidente: Aparecido Luiz Sátiro
Vice-Presidente: Luiz Depetrine
Tema: Doutor Alberto José Assad
Samba Enredo: Do Mediterrâneo ao rio Paraná.
Compositor: Genício Gomes da Silva
Intérpretes: Arnaldo, Nivaldo e Nelsinho
Samba Enredo:
Sou Vila Maria, hoje sou povão
Haja emoção no coração
Sou Vila Maria, sou especial
Azul e Branco neste carnaval
De braços abertos
Vamos saudar o Dr. Alberto
Abram ala minha gente
Pois a Vila vai passar
Neste clima, neste embalo
Ao povão vamos saudar
Mas a Vila,
A Vila apresenta
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Neste carnaval um teatro
Oh! Que beleza a natureza
Se fez presente universal
Oh! Quanta Alegria
Veio das Minas aqui chegou
Montado em seu cavalo
Em Epitácio muita gente ele salvou
Epitácio é minha gente
Epitácio é meu amor
Meu jardim, meu paraíso.
Foi assim que Deus criou
E na avenida
Hoje na avenida é festa
Esta festa sem igual
No encontro de magia
Na fantasia de um clínico geral
E a vila canta.
Do Mediterrâneo ao rio Paraná
A melodia,
Que anuncia nosso carnaval.
Foi também em 1999 o batismo da Vila Maria pela Escola de
Samba Gaviões da Fiel, de São Paulo. Mais precisamente no dia
27 de novembro às 22h40 no Yath Club Rio Paraná, Camping
Belvedere. A solenidade contou com a bateria da Gaviões da Fiel
de São Paulo, admiradores e convidados, sob o comando de Furlan,
mestre de cerimoniais da Gaviões. Na ocasião foram homenageados
o mestre de bateria da Vila Maria, Aldo Sérgio Rocha, bem como os
membros da bateria da Vila Maria e sua diretoria.
Nos anos de 2000, 2001 e 2002 não houve desfile das escolas
de samba no carnaval epitaciano. Os presidentes da Vila Maria nesses anos foram: Maria Enóe Costa – 2000 e 2001 e José Veloso de
Menezes Júnior – 2002.
A Vila Maria em 2003 volta a desfilar, sem concorrer a título,
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com apenas dois carros sendo um abre alas e um alegórico, bateria e
algumas alas.
Sob a presidência de José Velozo Menezes Júnior, Velozinho, a
Vila Maria desfilou com o tema: “Vila é Tradição e Emoção”.
Carnavalescos: Silvano e Milton.
Samba-enredo “Vila é Tradição”
Compositores Aldo Sérgio Rocha, Nelson Pego da Silva e
Oswaldinho da Vila
Puxadores Oswaldinho da Vila, Nelsinho Pego, Arnaldo e José
Carlos.
Samba enredo:
Vila Maria é humildade, é tradição
Na passarela vem causando emoção
Vila Maria é humildade e tradição
Na passarela inundando com emoção
Olha nós aqui de novo,
De azul e branco
Celebrando a liberdade
Bumba meu boi, Tibiriçá
Nossa Alegria vai invadir a cidade
O que passou, passou
Minha Vila é demais
No coração ficou o sonho
De outros carnavais
Meu Deus quanta emoção
Eu tô querendo é mais.
Amor, amor, amor
No coração e muita paz
Nosso sonho nunca vai morrer
Nossa alegria não vai acabar
Eu tô na rua de novo
Eu tô no meio do povo
Venha com a gente festejar
Comissão De Frente
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A comissão de frente da Vila Maria trouxe com suas evoluções
as cores do universo, destacando o azul, o verde, o rosa, o laranja, o
roxo, o amarelo e o branco. coreografia e passos ensaiados enriquecem a apresentação.
Carro Abre-Alas: Cores Do Universo
O carro abre-alas da tinha uma arara azul (arara canindé), símbolo da escola, confeccionada com estrutura metálica, iluminação
estroboscópica. Com seis metros de comprimento por quatro metros de envergadura. a arara trazida no carro abre-alas representava o
símbolo da escola, por ter sido ave característica da região.
Cores do universo são apontadas no carro abre-alas pelos destaques:
em azul: Érika desfilando com fantasia “magnífica guardiã do
portal das araras”. fantasia elaborada com dois quilos de cristais
checos, dois metros de veludo, dezoito pedras de chaton, mil e quinhentas penas de pavão, seiscentas plumas azuis, um quilo de rabo
de gato, quinze metros de estrass e duas esculturas com um metro e
vinte centímetros cada uma;
em amarelo: Ivanara desfila a fantasia “Luzes do arauto do sol
anunciando um novo dia”;
em azul: Rozana com a fantasia “Os deuses da noite guardam as
águas do rio Paraná”;
em dourado: Táti Larissa apresenta “O rei sol em sua morada
especial”;
em rosa: Maria Eduarda com a fantasia “A alegria das flores na
joia ribeirinha” e
em vermelho: Lígia Helena e a fantasia “Vibração e paixão dos
deuses da vida”.
O carro abre-alas contou, também, com as quatro guardiãs da
escola, em azul, as quais ladearam o carro.
Ala Guardiões da Luz
Vestidos com as cores da escola, azul e branco, os guardiões da
luz evoluíram pela avenida, principalmente rememorando 1990,
ano em que a Vila Maria foi pela primeira vez campeã no desfile das
escolas de samba de Presidente Epitácio.

145

Benedito de Godoy Moroni

146

Os guardiões conduziam nas mãos luminária como adereço, instrumento que permite trazer a luz para a vida e para a terra.
O destaque de chão desta ala foi a “Jô”, com sua fantasia “Luz e
sabedoria”.
Ala Liberdade, Liberdade
Outro tema que desfilou na escola de samba Vila Maria trouxe o
desejo pela paz e harmonia entre todas as pessoas. As meninas que
compuseram esta ala vestiam as cores dos cinco continentes e tinham na cabeça a pomba, que é o símbolo da paz que todos almejam
para o mundo.
Passistas
Trazendo o samba nos pés, os passistas tiveram como destaque
masculino Fabinho com a fantasia “Os deuses do arco íris na passarela protegendo a vida”. O destaque feminino foi a passista Silvana.
Mestre-sala e porta-bandeira
O mestre-sala Leandro e a porta-bandeira Daniela vieram com as
cores azul e branco, da escola de samba.
Como o estandarte principal da escola é considerado sagrado, só
pode ser portado em ocasiões especiais. não podendo ser simplesmente tocado. Tem que ser saudado. Se o mestre-sala tocá-lo, deve
em seguida saudá-lo.
Nos desfiles o mestre-sala apresenta a porta-bandeira e homenageia o estandarte da escola.
A porta-bandeira desfila o estandarte da escola, fazendo evoluções e saudando os espectadores.
Madrinha da bateria
Em 2003 a madrinha da bateria foi Fábia Mantovani com a fantasia “Rainha do fogo”.
Puxadores
A Vila Maria contou com Oswaldinho da Vila, Nelsinho Pego,
Arnaldo e José Carlos como puxadores de seu samba enredo.
Bateria
A bateria da Vila Maria, composta por sessenta elementos, veio vestida com a fantasia “Pescador do novo rio Paraná”. Usavam uma pala
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de metalóide irizado, trabalhada com franjas e galões. a calça era listrada de azul e branco. Na cabeça traziam um chapéu com um peixe.
Durante o desfile a bateria apresentou, alternadamente, evoluções na avenida. para saudar a própria escola. A bateria fez o breque,
ocasião em que toda a bateria parava seus instrumentos e batia palmas cumprimentando a escola.
O comando da bateria foi do mestre Aldo Sérgio.
Ala das Baianas
Tradicional e obrigatória nos desfiles das escolas de samba é a ala
das baianas. A ala das baianas da Vila Maria se apresentou com suas
roupas em azul, branco e prata. Como adereço portavam a cabeça
da arara azul (arara canindé). O turbante que usavam, azul e prata,
tinha “boás” como arranjo.
Esta é a ala que contou com pessoas tradicionais da escola.
Ala “Bumba meu boi”
Com esta ala a Vila Maria voltou a homenagear o nordeste.
Os componentes desfilam com roupas coloridas, chapéu de cangaceiro e adereço de mão.
Esta ala teve como destaque de chão Ari Gabarron em sua fantasia “Deusa da lua do bumba meu boi”.
Ala dos “Boiadeiros do Tibiriçá”
Homenageando os boiadeiros da história de Presidente Epitácio,
uma das primeiras atividades da cidade, esta ala mostrou seus componentes vestidos a caráter, com perneiras e coletes típicos.
O destaque de chão ficou por conta de Aldo e sua fantasia
“Caubói solitário”.
Carro alegórico “Sonhos”
Representando os sonhos que povoam as mentes das pessoas este
carro alegórico veio fechando o desfile da Vila Maria.
No centro, acima da bolha, apresentava-se o destaque Felipe
Barros e a fantasia “Grande senhor guardião do castelo dos sonhos”.
Dentro da bolha, Rafaela, toda de azul, desfila com sua fantasia
“Sedutora dos deuses”.
O carro “sonhos” era composto, também, dos destaques:
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Ana Elisa, em vermelho e prata, com a fantasia “Iansã, senhora
dos raios”;
Cleber, de verde e prata, na fantasia “Senhor das estrelas”;
Lilian Roberta, em sua fantasia preto e lilás, “Afrodite, a deusa
do amor”;
Maria José Prata em preto e azul com a fantasia “Imperatriz dos
deuses”.
O carro alegórico contava, ainda, com quatro guardiãs em dourado ladeando o carro.
Também não houve desfile das escolas de samba em 2004 e 2005
e o presidente era Gilson Cruz. Contudo, a Vila Maria em 2005 não
deixou passar o carnaval em branco: levou parte de seus componentes para apresentação em Bataguassu/MS.
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No desfile de 2006, ainda sob a presidência de Gilson Cruz, a Vila
Maria teve como enredo o surgimento da vida, que é a água – todos
os Deuses das águas que são: Zeus, Netuno Oxum e Iemanjá. Relata
a transformação: primeiro foi Zeus, Deus das chuvas, raios, trovões
e fenômenos atmosférico na mitologia grega, que é os Oceanos.
Depois foram os Mares que é Netuno (Grécia) e Iemanjá – Deusa
do Mar, os Rios que é Oxum - deusa dos Rios, Yansã - Deusa da
Chuva, Nana – Deusa das Águas paradas (lodo), Eua Encontro das
águas e Oxumaré – Deus das Cachoeiras. Os elementos aquáticos
predominam (Sereias, Cadmas e Conchas – as composições são as
sacerdotisas de Atlântida, mitológica cidade destruída por um maremoto na antiguidade. Oxum – Rios (água doce) para a transformação de Presidente Epitácio com o desaparecimento do Rio Paraná e
o surgimento do Grande Lago da Hidrelétrica Sérgio Motta (Porto
Primavera). Homenagem às populações que sobrevivem com os recursos advindos da água, caiçaras, Ribeirinhos, ilhéus, pescadores,
marinheiros, nadadores, mergulhadores, surfistas e insulares. A Vila
Maria desfila sob o samba enredo “Água fonte da vida”, do compositor Nelson Pego (Nelsinho). Para a apresentação no sambódromo a
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Vila Maria contou com a presença do próprio compositor, de Bruno
de Jesus, Cristiane, Aranha e de Orlando Cruz como puxadores. Nos
cavacos estavam Cássio Rogério e Rodrigo dos Santos. Quem cuidou
dos detalhes do desfile foi o carnavalesco Milton Carlos Benedito. A
escola contou com os trabalhos de seu diretor geral, Silvano Bertould,
e do coreógrafo Douglas Clark da Silva Pinto (Dodô). A bateria da
Vila Maria teve como seu mestre Aldo Sérgio Rocha.
A escola, tendo como carnavalesco Milton César Sebastião, desfilou com três carros alegóricos, sete alas e bateria. Foram cerca de
400 integrantes.
Samba enredo: Água fonte da vida
Autor: Nelson Pego (Nelsinho)
Eu vou mergulhar nas profundezas da beleza Vila Maria
Transbordando de emoção
Eu vou navegando
Por entre lagos, rios e oceanos
Na avenida minha Vila vem mostrar
O esplendor da vida, feito do encanto das águas
Vou protegido por Zeus, Netuno, Oxum, Iemanjá
Sou caiçara, ribeirinho, sou marinheiro, sou pescador sou
Água que cai do céu, água que brota do chão
Sou a fonte da vida meu amor
Quando Deus criou e nos presenteou
Deu-nos a chuva refrescante,
Minerais, cristais e diamantes
Mas o homem tanto fez que a paisagem aqui mudou
Fez a fonte dos amores
E água benta pra curar as nossas dores
E no encontro dessas águas minha vila vem mostrar
Que é preciso preservar pra não faltar
Eu vou me banhar no doce mar do poeta
Cantando a vida vou fazendo a minha festa
Ainda em 2006 a Vila levou sua bateria para abrilhantar o carna-
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val de Bataguassu.
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Tendo na presidência Heliton Gomes Camargo - Tom Camargo
-, a Vila Maria em 2007 escolheu como enredo “Luzes e Trevas na
Triunfante Odisseia entre o Bem e o Mal”, autoria do carnavalesco
e figurinista Milton Carlos. A bateria do mestre Aldo Sérgio comandou os cerca de 600 componentes da escola
Samba Enredo:
Compositores: Edmilson pequeno, Dawn e Antonio Carlos
Intérpretes: Dawn, Orlando, Bruno, Juninho e Maxwel
Brilhou o sol
Raiou o dia a minha vida transbordando de alegria
A nossa bateria é arma vital
Na luta do bem contra o mal (mas veja)
Veja
Vem chegando o fim da escuridão
A luz iluminando a criação
E vem chegando a era do bem (não tem pra ninguém)
Veja toda minha escola na avenida
As sombras vão ficando coloridas
O mal perdeu mais uma (e aí...)
E aí
No meio de tanta corrupção
A chance de outra eleição
A purificação (brincadeira)
O fogo sagrado queima o mal
Na alegria do meu carnaval
Anjos querubins, contam pra mim
Que o carnaval chegou ÔÔÔ
Baianas vêm mantendo a tradição
Mamãe oxum
Harmoniza a canção (e a vila)
E a Vila
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Vila Maria é o paraíso
É onde eu perco o juízo
E caio dentro deste carnaval
Porque brilhou...
A Vila Maria, em 2007, desfilou no sambódromo com garra,
luta, integração e determinação, lembrando que no princípio era o
caos e a escuridão, porém no na criação Deus disse: “Faça-se a luz”
e criou o homem a sua imagem e semelhança, mas não em mente
e coração, pois ao homem foi dado o livre arbítrio para explorar o
paraíso com seus próprios pés.
Evolução e destruição: O destino dos povos da terra passa a ser
escrito com sangue e lágrimas.
Vai resplandecer: É promessa divina de que a luz virá.
Eu tenho fé: Oxum vai clarear e Oxalá trará o axé e o fogo sagrado para redimir-nos e um novo povo surgirá.
E a minha Vila: Vestida de luz vem anunciar que por mais que o
mal perdure, o bem sempre triunfará.
O desfile da Vila Maria constituiu-se da seguinte forma:
Abertura:
Tripé com uma arara, o símbolo da escola.
Comissão de frente:
Representam os anjos da guarda e da luz e os anjos caídos obsessores das trevas.
Carro abre-alas:
O caos inicial e o surgimento da luz tendo como destaque central
“A sagrada e oculta hora da luz”, bem como destaques de composição.
Ala “Vale das sombras”:
Composta por bruxos.
Casal mirim de Mestre-sala e porta-bandeira:
Representam a discórdia entre os homens.
Ala “Feiticeiros”:
Entes que usam a arma da maldade para destruição.
Carro “Palácio da maldade”:
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Inferno, destaques centrais e 17 composições.
Ala do “Fogo”:
Representa a iluminação total e completa dos sentidos, a limpeza
da alma e do coração.
Passistas:
Com o encanto da nova era.
Bateria:
Representa o sol, com sua bola madrinha.
Ala “Sacerdotes africanos”
Quadripé:
Oxum através da qual a escola saúda todos os deuses.
2º Mestre-sala e porta-bandeira.
Ala das “Fadas”:
Simbolizando espíritos de luz.
Baianos:
Lembrando o cuidado que devemos ter com a mãe terra.
Ala dos “Anjos”:
São os protetores espirituais.
1º mestre-sala e porta-bandeira:
Representam guardiões da luz.
Ala “Portal do céu”:
Simbolizam a ascensão espiritual da luz.
Carro “O paraíso iluminado”:
Lugar encantado habitado pelos escolhidos; é a mensagem de paz
e conforto trazida pela Vila Maria. Destaque Central “Divindade
Celestial” e composição com quatro anjos e seis fadas.
Ala dos convidados.
Cada ala foi precedida por destaque de chão.
Novamente a Vila Maria participa, agora em 2007, do carnaval
de Bataguassu, levando a bateria e algumas alas.
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Carro Abre-Alas - 2006
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Bateria do mestre Aldo - 1999

Carro Abre-Alas - 2007
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4.5.7.22.4 Liga das Escolas de Samba de
Presidente Epitácio - LES
A LES – Liga das Escolas de Samba, Blocos e Entidades Afins de
Presidente Epitácio, fundada em 5 de outubro de 2005, visa congregar escolas de samba, clubes, grêmios, blocos e outras entidades, de
forma a prestar-lhes apoio em suas atividades, notadamente aquelas
ligadas ao carnaval e outras finalidades sociais a serem previstas nos
estatutos.
Devido a formalidades legais para a organização oficial da LES, a
mesma só passou a exercer suas funções a partir do carnaval de 2006,
colaborando com a Prefeitura.
Sua sede provisória funciona no Complexo Administrativo d
Prefeitura, à rua São Paulo, 5-45.
Sua primeira diretoria assim se constituiu:
Presidente: Antonio Carlos de Mello
Vice-Presidente: Aroldo Ferreira da Silva
1º Secretário: Adão Virgulino da Cruz
2º Secretário: Wilson Cruz
1º Tesoureiro: Roque Melgarejo
2º Tesoureiro: Paulo César Alves de Albuquerque
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5 TIPOS DE SAMBA
Tem-se que os tipos de samba mais conhecidos e que fazem mais
sucesso são os da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Sobre a origem dessa música típica do Brasil, o samba. Eduardo
Martins (pág. Es3) conta que o nome samba tem três possíveis origens, todas relacionadas com palavras africanas e que:
“a mais aceita delas, samba, deriva de semba, umbigada no idioma
quimbundo (de Angola), porque esse tipo de contato físico era típico da dança que acompanhava a música. Em outras línguas do
continente, samba tem dois outros significados: ‘estar animado’,
‘estar excitado’, e ‘saltar, pular com alegria, todos sentidos viáveis
para explicar a reação das pessoas que se entregam a esse ritmo”.

No sítio suapesquisa, por sua vez, constata-se que o samba baiano
tem influência do lundu e maxixe, escrito com letras simples, balanço rápido e ritmo repetitivo. No Rio de Janeiro, o samba está ligado
à vida nos morros e transforma-se no samba-de-roda. As letras falam
da vida urbana, dos trabalhadores e das dificuldades da vida de uma
forma amena e muitas vezes com humor. Entre os paulistas, o samba
ganha uma conotação de mistura de raças. Com influência italiana,
as letras são mais elaboradas e o sotaque dos bairros de trabalhadores
ganha espaço no estilo do samba de São Paulo.
O mesmo sítio nos relata os principais tipos de samba:
Samba-enredo
Surge no Rio de Janeiro durante a década de 1930. O tema está
ligado ao assunto que a escola de samba escolhe para o ano do desfile. Geralmente segue temas sociais ou culturais. Ele que define toda
a coreografia e cenografia utilizada no desfile da escola de samba.
Samba de partido alto
Com letras improvisadas, falam sobre a realidade dos morros e
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das regiões mais carentes. É o estilo dos grandes mestres do samba.
Os compositores de partido alto mais conhecidos são: Moreira da
Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho.
Pagode
Nasceu em São Paulo na década de 1980 e ganhou as rádios e pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo e utiliza
instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Espalhou-se rapidamente pelo Brasil, graças às letras simples e românticas. Em alguns
grupos o apelo erótico estava presente. Os principais grupos são:
Fundo de Quintal, Negritude Jr., Só Pra Contrariar, Raça Negra
e Katinguelê, Molejo, É o tchan, Patrulha do Samba, Pique Novo,
Travessos, Art Popular.
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Samba-canção
Surge na década de 1920, com ritmos lentos e letras sentimentais
e românticas. Exemplo: Ai, Ioiô (1929), de Luís Peixoto.
Samba carnavalesco
Marchinhas e Sambas feitas para dançar e cantar nos bailes carnavalescos. exemplos : Abre alas, Apaga a vela, Aurora, Balancê,
Cabeleira do Zezé, Bandeira Branca, Chiquita Bacana, Colombina,
Cidade Maravilhosa entre outras.
Samba-exaltação
Com letras patrióticas e ressaltando as maravilhas do Brasil, com
acompanhamento de orquestra. Exemplo: Aquarela do Brasil, de
Ary Barroso gravada em 1939 por Francisco Alves.
Samba de breque
Este estilo tem momentos de paradas rápidas, onde o cantor pode
incluir comentários, muitos deles em tom crítico ou humorístico.
Um dos mestres deste estilo é Moreira da Silva.
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Samba de gafieira
Foi criado na década de 1940 e tem acompanhamento de orquestra. Rápido e muito forte na parte instrumental, é muito usado nas
danças de salão.
Sambalanço
Surgiu na década de 1950 em boates de São Paulo e Rio de
Janeiro. Recebeu uma grande influência do jazz. Um dos mais significativos representantes do sambalanço é Jorge Ben Jor, que mistura
também elementos de outros estilos.
Samba Rural ou Samba de Bumbo
Localizada a 50 quilômetros de São Paulo, desde o século XVII
era referência religiosa, isto devido a descoberta, às margens do rio
Tietê, de uma imagem do Bom Jesus. Em Pirapora havia o encontro dos devotos para comemorações sacras. Marcelo Manzotti (apud
AZEVEDO, 2004, p. 16) lembra de que “todos os anos romeiros lotavam a cidade entre os dias 3 e 6 de agosto, sendo a grande maioria
deles negros”. A parte profana, por sua vez, era realizada em barracões
onde o festejo era feito com samba marcado por caixas, chocalhos,
pandeiros cuícas e outros instrumentos, destacando-se o bumbão.
Tratava-se do Samba Rural, ou Samba de Bumbo, com canções improvisadas onde se contava uma história. Estas histórias se relacionavam com qualquer evento ou fato ligado ao dia-a-dia, sendo que
em Pirapora eles cantavam os versos do Bom Jesus, mas falavam de
namoro e outras coisas. Com a parte profana passando a ter destaque
intenso a igreja resolveu interditar os barracões de sua propriedade
onde realizavam-se as apresentações do Samba Rural, fato que determinou o declínio da festa e sua extinção.
Manzotti (apud AZEVEDO, p. 18) cita que:
“Diversas personalidades ligadas ao nascimento dos cordões em
São Paulo frequentavam os barracões de Pirapora do Bom Jesus e
promoviam sambas do gênero em suas casas e vizinhanças. Entre
eles, Dionísio Barbosa, fundador do cordão e, posteriormente,
Escola de Samba Camisa Verde; Geraldo Filme, liderança dos cordões Campos Elíseos e Paulistano da Glória.”
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6 JULGAMENTO DOS DESFILES
6.1 Os desfiles têm regras próprias para seu julgamento e para
reger o carnaval de 2007 a Liga das Escolas de Samba de Presidente
Epitácio – LES estabeleceu como seus critérios, entre outros:
TÍTULO II – DA FORMAÇÃO DO GRUPO
CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO
Art. 7º. As Escolas que desfilarão no Carnaval de 2007 obedecerão à seguinte ordem: sairá primeira a escola que ficou em 2º lugar
no ano anterior e após sairá a campeã do ano anterior.
§ 1º. Caso alguma Escola desista de desfilar neste grupo até o
dia 31 de janeiro de 2007, não haverá preenchimento de sua vaga,
ficando a referida escola suspensa de desfilar no próximo Carnaval.
§ 2º. Não é permitido em hipótese alguma o pedido de licença
para ausentar-se do desfile, isso acarretará na desfiliação da Escola
de Samba do quadro associativo da “LES”, sem direito a qualquer
indenização.
Art. 8º. A Escola deverá entregar à “LES” obrigatoriamente toda
documentação completa abaixo até o dia 30/12/2006, sob pena de
perder ponto irrecuperável na apuração do resultado e terá a sua
verba revertida até que venha fazê-lo.
I – Enredo, no máximo, em 2 (duas) folhas;
II – Letra do samba;
III – Autorização dos compositores para execução do samba;
IV – Barracão de alegorias (somente o endereço);
V – Local de embarque de componentes (somente o endereço);
VI – Eventuais alterações estatutárias registradas em cartório.
§ Único. As cores oficiais consideradas serão aquelas previstas no
estatuto da Escola vigente em 30/11/2006.
CAPÍTULO II – DOS COMPONENTES E ELEMENTOS
OBRIGATÓRIOS
Art. 10º. A Escola deverá se apresentar na Fiscalização /
Concentração no horário previsto para verificação dos componentes
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e elementos obrigatórios, devidamente caracterizados e posicionados, com as quantidades mínimas e máximas descritas abaixo:
COMPONENTES/ELEMENTOS
Tempo de Desfile
Quantidade de Componentes
Alegoria
Comissão de Frente
Ala de Baianas
Ala de Crianças
Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Ala de Bateria
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MÍNIMO
200
2
6 pessoas
15 baianas
20 crianças
1 (casal
40

MÁXIMO
70 minutos
3
15 pessoas
-

TÍTULO III – DOS DESFILES
CAPÍTULO I – DA BONIFICAÇÃO
Art. 11. Toda Escola deverá primar para chegar ao fim do desfile
sem nenhuma penalidade.
§ Único. O período para entrega de documentação será a partir
do dia 30 de Janeiro de 2007 nos horários de funcionamento do
expediente da “LES”.
CAPÍTULO II – DAS PENALIDADES
Seção I – DA PERDA DE 1 (UM) PONTO
Art. 12. As Escolas que não entregarem toda a documentação
prevista neste Regulamento até o dia 31/01/2007 às 13 horas, perderão 1 (um) ponto irrecuperável na apuração de resultados.
Seção II – DA PERDA DE ATÉ 5 (CINCO) PONTOS
Art. 13. As Escolas, na Fiscalização/Concentração, estarão sujeitas à penalidade de 5 (cinco) pontos em cada uma das infrações às
alíneas dos hífens abaixo:
I – CRONOMETRAGEM;
a – Atraso na Fiscalização/Concentração 1;
b – Atraso na Cronometragem 2; a Escola de Samba perderá mais
1 (um) ponto por minuto enquanto estiver na pista de desfile.
II – SAMBA
A Escola de Samba que, após o toque da sirene para o início do
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desfile, cantar samba de outras agremiações, exceto os seus alusivos
sambas; perderá 1 (um) ponto.
III – NÚMERO MÍNIMO DE COMPONENTES
Não apresentação do número mínimo de 200 (duzentos) componentes determinado no Art. 10º, devidamente fantasiados ou caracterizados (Diretoria/Harmonia) e devidamente posicionados; mais 1
(um) ponto por elemento faltante que ocasionou a infração.
Nota: Os empurradores de alegorias não serão contados.
IV – FANTASIAS
a – Fantasias com propaganda comercial ou política em qualquer
setor da Escola; mais 1 (um) ponto por elemento que ocasionou a
infração.
b – Pessoas que estiverem com a genitália descoberta, decorada
ou pintada durante o desfile; mais 1 (um) ponto por elemento que
ocasionou a infração.
Nota:
1 – O uso das cores oficiais nos setores obrigatórios pode ser em
sua quantidade total ou não.
2 – São consideradas neutras, as cores prateadas e douradas e os
materiais palha, sisal e corda em estado natural.
V – ALA DE BATERIA
a – Não apresentação da quantidade mínima de 30 (trinta) ritmistas com instrumentos, inferior ao número exigido no artigo 10;
mais 1 (um) ponto por ritmista que ocasionou a infração;
b – Utilizando instrumentos musicais de sopro ou de qualquer
outro que emita sons similares, em qualquer parte da Escola, exceto
os apitos dos Diretores; mais 1 (um) ponto por ritmista que ocasionou a infração;
c – Apresentar a sua bateria com instrumentos que ostente o
nome de outra agremiação; mais 1 (um) ponto por ritmista que ocasionou a infração;
Nota:
1 – É permitida a propaganda comercial nos instrumentos musicais da bateria.
2 – É permitido mesclar fantasias de modelos diferentes, desde
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que dentro do enredo.
VI – ALA DAS BAIANAS
Apresentação de quantidade mínima de 15 (quinze) baianas exigidas no Art. 10; mais 1 (um) ponto por baiana que ocasionou a
infração;
VII – COMISSÃO DE FRENTE
a – Apresentação de quantidade de pessoas inferior a 6 (seis) ou
superior a 15 (quinze) componentes exigidos no Art. 10; mais 1
(um) ponto por componente que ocasionou a infração;
b – Com fantasias iguais às de outros setores da Escola; mais 1
(um) ponto por componente que ocasionou a infração;
c – Situada fora do posicionamento correto; a colocação correta é
abrindo o desfile da Escola.
Nota:
1 – Uma Comissão de Frente pode ser tradicional ou não, pode
conter composições e fantasias diferentes, desde que estas façam parte do enredo.
2 – É permitida o máximo de 1 (uma) pessoa à frente da Comissão
de Frente.
VII – ALEGORIAS
a – Quantidade de alegorias inferior a 2 (duas) exigido no Artigo 10;
b – Movida por força motriz ou animal; com a presença de animais;
c – Com componentes de genitália descoberta, decorada ou pintada;
d – Com propaganda política;
e – Ausência do abre-alas;
f – Abre-alas sem o nome da Escola perfeitamente visível;
g – Abre-alas situado fora do posicionamento correto; ( a colocação correta é logo após a Comissão de Frente).
Nota: Está liberada a propaganda comercial nas alegorias.
IX – ALA DE CRIANÇAS
a – Quantidade inferior a 20 (vinte) crianças exigida no Artigo 10;
b – Com fantasias de modelos diferentes;
Nota: As cores estão liberadas.
X – MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA
a – Ausência do primeiro casal;
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b – Ausência do pavilhão oficial;
c – Pavilhão oficial fora das cores oficiais da Escola;
d – Pavilhão oficial sem o nome, data de fundação e o símbolo
da Escola;
e – Presença de apresentador, acompanhantes de honra e assemelhados que evoluam junto ao casal durante o desfile, exceto o
componente que conduz a plaqueta indicativa do 1º casal durante
o desfile.
Seção II – DA DESCLASSIFICAÇÃO E REBAIXAMENTO
Art. 14. As Escolas de Samba estarão sujeitas à desclassificação e
rebaixamento em cada uma destas infrações abaixo:
I – Atraso na Concentração/Fiscalização, e este atraso atingir o
horário a próxima Escola a desfilar prejudicando a ordem do desfile,
será obrigada a desfilar por último, para cumprir o Contato, não
recebendo notas da Comissão Julgadora.
II – Ausência justificada devidamente e legalmente comprovada,
com laudos técnicos de autoridades oficiais;
III – Apresentação do samba-enredo não inédito;
IV – Enxertos devidamente comprovados, através de filmes e fotos sequenciais, antes da apuração das notas.
Seção III – DA ELIMINAÇÃO
Art. 15. As Escolas de Samba estarão sujeitas à eliminação em
cada uma destas infrações abaixo:
I – Ausência Injustificada: Eliminação sumária e restituição dos
valores recebidos com juros e correção monetária, sob pena de ser
acionada em juízo civil e criminal;
II – Comportamento inadequado, devidamente comprovado de
qualquer componente da Escola de Samba, pressionado, ameaçando
ou agredindo a integridade física ou moral de algum membro da
Organização, Diretoria da “LES”, Comissões, Jurado, Componentes
da própria ou outra Agremiação, durante o Desfile ou na apuração:
Eliminação sumária ou desfiliação da “LES”.
TÍTULO IV – DO RESULTADO DO CONCURSO
CAPÍTULO I – DA COMISSÃO JULGADORA
Art. 16. Será organizado pela Direção da “LES” a composição do
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corpo de jurados que serão indicados pela Federação das Escolas de
Samba do Estado de São Paulo.
§ Único – Os jurados selecionados para o julgamento serão remunerados pela “LES” conforme contrato firmado com a Federação.
Art. 17. Os jurados escolhidos serão colocados em uma cédula
especial as suas rubricas que servirão de conferência com as rubricas
dos envelopes de votação.
Art. 18. Cada jurado receberá uma pasta com os seguintes documentos: Planilha de Julgamento, Relação da Ordem do Desfile,
Enredo e Letra do Samba.
Art. 19. Cada jurado terá sob sua responsabilidade 2 (dois) quesitos:
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

BATERIA;
HARMONIA;
EVOLUÇÃO;
LETRA DO SAMBA;
MELODIA;
ENREDO;
FANTASIA;
ALEGORIA;
COMISSÃO DE FRENTE e
MESTRE SALA E PORA-BANDEIRA.

Art. 20. O jurado apontará obrigatoriamente nos locais indicados a nota (símbolo e por extenso) e a justificativa. Deverá justificar
também as rasuras, se houver.
§ Único. O jurado do quesito Mestre Sala e Porá-Bandeira,
somente poderá atribuir a nota ao 1º Casal portador do Pavilhão
Oficial da Escola de Samba, identificando por plaqueta indicativa de
40x80cm conduzida por um componente da Escola, com os dizeres
“1º CASAL”.
Art. 21. Cada jurado atribuirá na ficha do Quesito sob sua responsabilidade as notas de 5,0 a 10,0.
CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
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Art. 22. As Escolas de Samba desfilarão diante de uma Comissão
Julgadora, cujo membros estarão dispostos em cabines individuais,
cuja ordem de localização na pista será determinada pela “LES”.
Art. 23. A Escola de Samba entra em julgamento assim que seu
primeiro componente ultrapassar a cabine de Cronometragem I,
não podendo mais interromper o seu desfile, a Diretoria/Harmonia
e Ala de Bateria, que terá livre movimentação em toda a pista de
desfile e julgamento, podendo estacionar no local destinada ao recuo
da bateria.
Art. 24. Caso o jurado necessite deixar a cabine, só poderá fazê-lo
após o julgamento de seu quesito e será acompanhado por um policial que será designado pela autoridade competente, devendo ser um
apara cada cabine de jurado em todos os concursos oficiais.
Art. 25. O critério de recolhimento das cédulas de votação será
definido em reunião específica do grupo.
§ Único. Ao final dos desfiles os malotes que contém as cédulas
serão encaminhados a um batalhão policial, onde ficarão vigiados
até o dia da apuração.
6.2 A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro)
– Liesa –, conforme sítio liesa.globo.com, estabeleceu para o carnaval
de 2007 os seguintes critérios e orientações para os julgadores dos
desfiles:
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS QUESITOS
MANUAL DO JULGADOR - CARNAVAL / 2007
QUESITO BATERIA
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a manutenção regular e a sustentação da cadência da Bateria em
consonância com o Samba-Enredo;
· a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos;
· a criatividade e a versatilidade da Bateria.
Não levar em consideração:
· a quantidade de componentes de cada Bateria, no que se refere
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ao limite mínimo de integrantes fixado pelo Regulamento;
· a utilização de instrumentos de sopro ou qualquer outro artifício que emita sons similares;
· o fato de qualquer bateria não parar defronte às Cabines de
Julgamento e/ou não estacionar no 2º Recuo (entre os setores 09 e
11), tendo em vista que não é obrigatória aquela parada e/ou esse
estacionamento;
· a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização
da Passarela
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO SAMBA-ENREDO
No Quesito Samba-Enredo o Julgador irá avaliar a Letra e a
Melodia do Samba-Enredo apresentado, respeitando-se a licença
poética.
LETRA (valor do sub-quesito: de 3,5 a 5,0 pontos)
· a letra poderá ser descritiva ou interpretativa, sendo que a letra
é interpretativa a partir do momento que contar o Enredo, sem se
fixar em detalhes.
Considerar:
· a adequação da letra ao enredo;
· sua riqueza poética, beleza e bom gosto;
· a sua adaptação à melodia, ou seja, o perfeito entrosamento dos
seus versos com os desenhos melódicos.
MELODIA (valor do sub-quesito: de 3,5 a 5,0 pontos)
Considerar:
· as características rítmicas próprias do samba;
· a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos
musicais;
· a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança
dos desfilantes.
Não levar em consideração:
· a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Sambas-Enredo;
· a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização
da Passarela;
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· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO HARMONIA
Harmonia, em desfile de Escola de Samba, é o entrosamento entre o ritmo e o canto.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a perfeita igualdade do canto do Samba-Enredo, pelos componentes da Escola, em consonância com o “Puxador” (Cantor
Intérprete do Samba) e a manutenção de sua tonalidade;
· o canto do Samba-Enredo, pela totalidade da Escola;
· a harmonia do samba.
Não levar em consideração:
· a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização
da Passarela;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO EVOLUÇÃO
Evolução, em desfile de Escola de Samba, é a progressão da dança
de acordo com o ritmo do Samba que está sendo executado e com a
cadência da Bateria.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a fluência da apresentação penalizando, portanto, a ocorrência
de correrias e de retrocesso e/ou retorno de Alas, Destaques e/ou
Alegorias;
· a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos
desfilantes;
· a coesão do desfile, isto é, a manutenção de espaçamento o mais
uniforme possível entre Alas e Alegorias, penalizando, portanto, a
abertura de claros (buracos) e a embolação de Alas e/ou Grupos (ex:
uma Ala penetrando na outra).
Não levar em consideração:
· a abertura de claros (buracos) que ocorram por necessidades
técnicas naturais do desfile, dentro dos limites necessários, ou seja,
os espaços exigidos para:
- exibição de Mestres-Salas, Porta-Bandeiras, Comissões de
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Frente e coreografias especiais;
- colocação e retirada de Baterias de seus recuos próprios.
· a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização
da Passarela;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO ENREDO
Enredo, em desfile de Escolas de Samba, é a criação artística de
um tema ou conceito.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· o argumento ou tema, ou seja, a ideia básica apresentada pela
escola;
· o desenvolvimento geral do tema proposto:
-apresentação sequencial das diversas partes (alas, alegorias, fantasias, etc.)
que irá possibilitar o entendimento do tema ou argumento proposto, de acordo com o roteiro previamente fornecido pela Escola
(Livro Abre-Alas);
-criatividade (não confundir com ineditismo);
-adaptação, ou seja, a capacidade de compreensão do enredo a
partir da associação entre o Tema ou Argumento proposto e o seu
desenvolvimento apresentado na Avenida (Fantasias, Alegorias e outros elementos plásticos).
Penalizar:
· a troca de ordem e/ou a presença, em desfile, de Alegorias ou
Alas que estejam em desacordo com o roteiro fornecido pela Escola;
· a ausência de Alegorias ou Alas que estejam previstas no Roteiro
fornecido pela Escola (Livro Abre-Alas).
Não levar em consideração:
· a brasilidade do enredo, ou seja, se a Escola, por ventura, não
apresentar enredo baseado em tema exclusivamente nacional;
· a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Enredos;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
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QUESITO CONJUNTO
Conjunto, em desfile de Escolas de Samba, é o “todo” do desfile,
ou seja, a forma geral e integrada como a Escola se apresenta.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a uniformidade com que a Escola se apresenta em todas as suas
formas de expressão (musical, dramática, visual etc);
· o equilíbrio artístico do conjunto.
Não levar em consideração:
· a eventual presença de quaisquer animais vivos;
· a eventual pane no carro de som e/ou no sistema de sonorização
da Passarela.
QUESITO ALEGORIAS E ADEREÇOS
Neste Quesito estão em julgamento as Alegorias (entendendo-se,
como tal, qualquer elemento cenográfico que esteja sobre rodas) e os
Adereços (entendendo-se, como tal, qualquer elemento cenográfico
que não esteja sobre rodas).
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· o julgamento apenas das alegorias e/ou adereços apresentados
em desfile;
· a concepção e a adequação das Alegorias e dos Adereços ao
Enredo, os quais, com suas formas, devem cumprir a função de
transmitir o conteúdo desse Enredo;
· a criatividade, mas devendo, necessariamente, possuir significado dentro do Enredo;
· a impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores;
· os acabamentos e cuidados na confecção e decoração, no que se
refere ao resultado visual, inclusive das partes traseiras e geradores;
· que os “destaques” e “figuras de composição”, com suas respectivas fantasias, devem ser julgados como partes integrantes e complementares das Alegorias.
Penalizar:
· a exposição de pedaços de Fantasias, escadas, caixas, isopores ou
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qualquer outro tipo de objeto estranho ao significado das Alegorias
e/ou Adereços apresentados em desfile;
· a eventual passagem de geradores integrando as alegorias, sem
que estejam embutidos ou decorados.
Não levar em consideração:
· a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Alegorias e/ou Adereços;
· a quantidade de Alegorias, no que se refere aos limites mínimo
e máximo fixados pelo Regulamento;
· o retorno e/ou retrocesso de Alegorias e/ou Adereços na pista,
durante o desfile das respectivas Escolas;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO FANTASIAS
Neste Quesito estão em julgamento as fantasias apresentadas pela
Escola, com exceção das que estiverem sobre as alegorias, as fantasias
do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e a fantasia da Comissão
de Frente.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a concepção e a adequação das Fantasias ao Enredo, as quais,
com suas formas, devem cumprir a função de transmitir as diversas
partes do conteúdo desse Enredo;
· a capacidade de serem criativas, mas devendo possuir significado
dentro do Enredo;
· a impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores;
· os acabamentos e os cuidados na confecção;
· a uniformidade de detalhes, dentro das mesmas Alas, Grupos e/
ou Conjuntos (igualdade de calçados, meias, shorts, biquínis, soutiens, chapéus e outros complementos, quando ficar nítida esta proposta).
Penalizar:
· a ausência significativa de chapéus, sapatos e outros complementos de Fantasias, quando ficar nítido que a proposta era originariamente com a presença desses elementos das indumentárias.
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Não levar em consideração:
· a inclusão de qualquer tipo de merchandising (explícito ou implícito) em Fantasias;
· a presença de desfilantes com a genitália à mostra, decorada e/
ou pintada;
· a quantidade de Diretores com camisas da Escola, desde que
desfilem pelas laterais ou na parte final da Escola;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
QUESITO COMISSÃO DE FRENTE
Comissão de Frente é o primeiro contingente humano, a pé, ou
sobre rodas, desde que individualmente, que poderá se apresentar
fantasiado, dentro da proposta do Enredo ou tradicionalmente.
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· o cumprimento da função precípua de saudar o público e apresentar a Escola, sendo obrigatória a exibição em frente às cabines de
julgamento deste Quesito;
· a coordenação, a sintonia e a criatividade de sua exibição, que
será obrigatória em frente às cabines de julgamento deste Quesito,
podendo evoluir da maneira que desejar;
· a indumentária da Comissão de Frente que poderá ser tradicional (fraques, casacas, summers, ternos, smokings etc, estilizados
ou não) ou realizada de forma relacionada ao enredo, levando-se
em conta, neste caso, sua adequação para o tipo de apresentação
proposta.
Penalizar:
· a queda e/ou perda, mesmo que acidental, de parte da indumentária, como, por exemplo, sapatos, esplendores, chapéus e etc.
Não levar em consideração:
· o eventual desfile de componentes da Comissão de Frente que
já tenham participado, individualmente ou em conjunto, no mesmo
ano e na mesma função, de outros desfiles, mesmo que em grupos
diferentes;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
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QUESITO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Para conceder notas de 7 a 10 pontos, o Julgador deverá considerar:
· a exibição da dança do casal, considerando-se que não “sambam” e sim executam um bailado no ritmo do samba, com passos e
características próprias, com meneios, mesuras, giros, meias-voltas e
torneados, sendo obrigatória a sua exibição diante dos Módulos de
Julgamento;
· a harmonia do casal que, durante a sua exibição, com graça,
leveza e majestade, deve apresentar uma sequência de movimentos
coordenados, deixando evidenciada a integração do casal;
· que a função do Mestre-Sala é cortejar a Porta-Bandeira, bem
como proteger e apresentar o Pavilhão da Escola, devendo desenvolver gestos e posturas elegantes e corteses, que demonstrem reverência
à sua dama (Porta-Bandeira);
· que a função da Porta-Bandeira é conduzir e apresentar o
Pavilhão da Escola, sempre desfraldado e sem enrolá-lo em seu próprio corpo ou deixá-lo sob a responsabilidade do Mestre-Sala;
· a indumentária do casal, verificando sua adequação para a dança
e a impressão causada pelas suas formas e acabamentos.
Penalizar:
· a queda e/ou perda, mesmo que acidental, de parte da indumentária como, por exemplo, sapato, esplendor, chapéu e etc.
Não levar em consideração:
· o eventual desfile de primeiro Mestre-Sala e/ou primeira PortaBandeira que já tenha participado, no mesmo ano e na mesma
função, de outros desfiles, mesmo que em Grupos diferentes e, até
mesmo, individualmente formando dupla com qualquer outro(a)
parceiro(a);
· a eventual substituição, durante o desfile, do Casal em julgamento;
· questões inerentes a quaisquer outros Quesitos.
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31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 e 50
Arquivo da Prefeitura de São Luís de Paraitinga: foto 7
Arquivo de Antonio Carlos de Melo: fotos 20 e 21
Arquivo de Benedito de Godoy Moroni: fotos 8, 14, 15, 17, 18, 19,
26, 39 e 48
Arquivo de Dilma Favareto: foto 22
Arquivo de Haroldo Giordano Barem: foto 23
Arquivo de Izabel Alonso Gonçalves: fotos 25, 47 e 51
Arquivo de Miriam Pereira: foto 24
Arquivo de Shenka Eugênia Luiza Coser Loyolla de Godoy Moroni:
fotos 6, 9, 10, 11, 12 e 16
Arquivo de Tânia Clara de Souza: foto 13
Editions Gilletta Carterie: fotos 1, 2, 3 e 4

187

