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RESUMO
A realização deste trabalho veio acolchoada de expectativas que estão mutuamente ligadas à
questões pessoais daqueles que se envolveram com a pesquisa em questão. Para além de suscitar
à necessidade de se pensar a história viva de um determinado bloco, em uma específica cidade
do interior do estado do Rio de Janeiro com a finalidade, não meramente de resgate
memorialístico e cultural de uma parte substancial da cultura popular que está inserida em um
todo, vimos neste cenário à possibilidade de dialogar com pessoas que falam do seu lugar de
pertencimento de forma apaixonada e com encantamento cotidiano nos olhos quando a conversa
é direcionada para o bloco de samba e carnaval. Gostaríamos de enfatizar que a relação com a
agremiação de samba Os Psicodélicos começou antes mesmo deste se tornar um objeto de
estudo. Cabe aqui, por sua vez, constatar que em muitos momentos do texto acima a fala soa
apaixonada. E, ainda que, cientificamente, esse posicionamento não pareça adequado,
preferimos pensar que essas nuances aparecerem no texto era inevitável, uma vez que todas as
escolhas, inclusive a escolha do objeto de pesquisa é uma postura política que recupera, mesmo
que minimamente, a intenção ou as questões do pesquisador, que ao escolher um tema entre
outras centenas de temas já se posicionou.

Se por um lado temos o compromisso de recontar uma história a partir das conversas,
entrevistas e acervo bibliográfico, por outro, vale dizer que em termos de acervo não foi fácil.
É importante dizer a dificuldade que encontramos no que se refere às referências bibliográficas
referente ao samba local, o que nos forçou a buscar referências em artigos de jornais, revistas
sobre o samba, mas, basicamente nossa pesquisa foi apoiada nas entrevistas e vivências da
Velha Guarda dos Psicodélicos. Fato é que tivemos dificuldade em encontrar material que nos
ajudasse a entender, senão as entrelinhas do samba de Campos, ao menos tangenciar todas as
figuras substanciais, blocos e escolas de samba. De outro modo, destacamos de forma geral a
obra “Campos: 50 anos de Carnaval” como um manancial de história oral, memória coletiva e
sentimentos tais como de identidade e pertencimento de um negro sambista da periferia que
corporifica com seus discursos, seja no samba, seja nas histórias, a trajetória, as lutas e a
resistência de um povo miscigenado que compõe e dá vida à história local. Enfim, todo o
percurso feito foi produtivo para entendermos a relevância do samba local, da formação dos
blocos carnavalescos que mais adiante se transformaram em blocos de samba e da construção
coletiva que reforça a ideia de identidade, pertencimento, de afetividade e de práticas coletivas.

Ao tratarmos do tema da identidade aferimos que os grupos sociais são os portadores dessa
construção que ora resiste, ora se ressignifica, em um jogo de tradição x renovação que muito
se vem discutindo nas ciências sociais, além dos incontáveis conflitos culturais que vem
modelando nossa arquitetura social. Além de se pensar que o sentimento de pertencimento é
gerado, em grande escala, a partir da relação dos indivíduos com o espaço cultural. Em outras
palavras, os indivíduos tendem a se agrupar a partir dos sentidos que dão a um determinado
símbolo. Assim nasce a ideia de pertencimento (HALL, 2005).

De outro modo, a consciência e a valorização da cultura, bem como dos traços memorialísticos
ajudam a reconstruir a identidade cultural de um povo que vem sobrevivendo graças à tradição
e às inúmeras leituras de símbolos culturais. Convidamos, portanto, o leitor a fazer um passeio
pela história do samba – aquele que nasceu na África e foi redecorado na Bahia, no século XIX,
a partir de variadas misturas rítmicas, ganhando corpo, vida e gingado na cidade do Rio de
Janeiro a partir da inserção de negros na condição de ex-escravos que ao saírem das fazendas,
dos canaviais e dos casarões dos senhores de engenho foram tentar a vida nos grandes centros;
da inserção de imigrantes e camadas populares que também se instalaram nos morros do Rio
de Janeiro.
A reconstrução de alguns significativos passos da história que trataremos aqui será de grande
valia para compreendermos o samba como religião, estilo de vida, cultura, ou, ampliando para
os nossos interesses, o samba como linguagem. Assim como os símbolos, os dialetos e as
línguas maternas dizem respeito à tradição e às raízes culturais de um povo, o samba e todas as
formas de comunicação que perpassam-no dizem respeito à uma pluralidade cultural fecundada
em diversos países da África e gerado sob vários aspectos culturais, sociais e políticos de nosso
Brasil.
Desta forma, vale preparar o (a) leitor(a) não para aspectos meramente ilustrativos ou
folclóricos da tradição do samba e do carnaval. Estamos selando um acordo aqui de fidelidade
à literatura específica sobre o tema, a partir do olhar de estudiosos sobre a cultura
afrodescendente, sobre os morros, o processo lento de inserção social na cidade, sobre o samba,
e o que é revelado sobre identidade, resistência e alteridade de um povo. E para tal podemos
destacar Muniz Sodré, Hermínio Vianna, José Ramos Tinhorão, Gilberto Freire dentre outros.
Por outro lado, para nós é muito importante conhecer e descortinar essas histórias, a partir dos
olhares de mestres e referências do próprio samba. São sujeitos que construíram sua autoridade
na luta pelo reconhecimento do Samba como emblemático da cultua nacional, nomes como

Candeia, Donga, Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Monarco, Paulinho da Viola, Nei Lopes,
as tias baianas, Clementina de Jesus, dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, nos bairros do
Rio de Janeiro que nos interessam para fins de investigação e apreciação do samba como um
dialeto próprio que comunica, integra, une e musicaliza histórias de vida, de luta e de
resistência.
E por fim, lançaremos mão da micro história enraizada na cidade de Campos dos Goytacazes,
onde se encontra o foco da nossa pesquisa. Para entendermos o que o Grêmio Recreativo Bloco
de Samba Os Psicodélicos representa em nível de cultura, inovação e resistência popular foi
preciso deixar falar aqueles que tinham o que falar. Nos preocupamos em dar visibilidade
àqueles que criaram e mantem até hoje a tradição dos cordões, dos blocos e escolas de sambas
oriundas primeiramente dos índios goitacás e negros na condição de ex escravos. Alguns desses
nomes são:
Jorge da Paz Almeida, conhecido por Jorge Chinês, além de ser o criador do G.R.E.S. Mocidade
Louca foi morador da comunidade do Morrinho – uma das localidades centrais da cidade
responsável pela dinâmica do samba e de onde surgiram compositores, músicos, instrumentistas
e amantes do samba local.
Silvio Dias Feydit que é um dos principais fundadores, compositores e mantenedores do
G.R.B.S. Os Psicodélicos e morador da comunidade do Morrinho e ex presidente da
agremiação.
Dona Idaly Feydit, assistente de tesouraria do G.R.B.S. Os Psicodélicos, membro da Velha
Guarda da agremiação e moradora da comunidade do Morrinho.
Dona Josélia Feydit, compositora de alguns sambas-enredo do G.R.B.S. Os Psicodélicos em
parceria com o irmão Silvio Feydit, tais como “Brasil Folclores”, de 1979 e “Janahy, uma
história de amor”, de 1990.
Antônio José Rosário, mais conhecido no universo do samba por Toninho Shita, sem dívida um
dos maiores compositores vivos de sambas-enredos da cidade de Campos dos Goytacazes.
Geraldo Gomes, o poeta sempre bem humorado, carinhosamente conhecido como Geraldo
Gamboa deixou um legado de musicalidade e composições que marcam a história do samba no
norte fluminense do estado.

Cléa Leopoldina Moraes Almeida e Clécia Moraes Almeida (Neném) são irmãs e filhas do
sambista e pesquisador Jorge da Paz Almeida. Moradoras da comunidade do Morrinho e ligadas
tanto ao G.R.E.S Mocidade Louca, quanto ao bloco de samba Os Psicodélicos.

Marcelo Sampaio, professor de História e pesquisador do samba e do carnaval de Campos dos
Goyatcazes muito contribuiu para este trabalho no sentido de trazer a luz histórias de
agremiações, sambistas e compositores fundamentais para a manutenção da memória coletiva
deste espaço de criação de cultura.

Em outras palavras, passear com o samba demanda passear pela história dos que produzem e
criam discursos no samba, nas comunidades, nos terreiros, nas agremiações. O percurso que
faremos a partir de agora é histórico, conceitual, artístico e plural. E por ser plural diz respeito
à trajetória de sujeitos que lutaram e que lutam ainda por aquilo que acreditam. Gostaríamos de
nos desculpar antecipadamente se, em alguns momentos, os discursos e as narrativas soarem
demasiadamente pulsantes, apaixonados, mas, por outro lado, nos sentiremos realizados com o
objetivo deste trabalho, ele estará se cumprindo, afinal, o nosso envolvimento com a
comunidade, temos de admitir, foi intenso e apaixonante.

Concluímos que o bloco é a concepção imaterial dos moradores da comunidade; em outras
palavras é a própria manifestação da comunidade. Ou seja, essa relação não é nem de
proximidade, nem de apadrinhamento. Bloco e comunidade estão unidos de tal forma que não
há como pensar um sem o outro, formam uma identidade, recheada de inúmeras histórias e
espetáculos culturais que ganham a quadra de samba e a avenida nos carnavais. É na
coletividade que esse conjunto simbólico ganha força para se destacar de outros conjuntos. De
outra maneira, não estamos afirmando a superioridade de uma coletividade em face de outra
coletividade. Apenas destacamos seus atributos em face de relevância histórica e cultural para
a linguagem do samba que é tão latente na Comunidade do Morrinho.

PALAVRAS-CHAVE: samba; G.R.B.S. Os Psicodélicos; identidade; pertencimento;
linguagem do samba; cultura popular.

ABSTRACT
The accomplishment of this work came padded with expectations that are mutually linked to
the personal issues of those who were involved with the research in question. In addition to
provoking the need to think about the living history of a particular block, in a specific city in
the interior of the state of Rio de Janeiro for the purpose, not merely a memorial and cultural
rescue of a substantial part of popular culture that is inserted In a whole, we saw in this scenario
the possibility of dialoguing with people who speak of their place of belonging in a passionate
way and with daily enchantment in the eyes when the conversation is directed to the samba
block and carnival.
We would like to emphasize that the relationship with Os Psicodélicos samba ensemble started
before it even became an object of study. It is here, in turn, to note that in many moments of the
above text the speech sounds passionate. And, even if, scientifically, this positioning does not
seem adequate, we prefer to think that these nuances appear in the text was inevitable, since all
the choices, including the choice of the research object, are a political stance that recovers, even
minimally, the Intention or questions of the researcher, who when choosing a topic among
hundreds of other topics has already positioned itself.

If on the one hand we are committed to recount a story from the conversations, interviews and
bibliographic collection, on the other hand, it is worth saying that in terms of collection was not
easy. It is important to say the difficulty that we find with reference to bibliographical references
referring to local samba, which forced us to seek references in newspaper articles, samba
magazines, but basically our research was supported by the interviews and experiences of the
Velha Guarda de Os Psicodélicos.
It is a fact that we had difficulty in finding material that would help us understand, if not the
lines between Campos samba, at least tangent to all the substantial figures, blocks and samba
schools. Otherwise, we generally emphasize the work Campos: 50 years of Carnival as a source
of oral history, collective memory and feelings such as the identity and belonging of a samba
black from the periphery that embodies with his speeches, whether in the samba , Or in the
histories, trajectory, struggles and resistance of a mixed-race people who compose and give life
to local history. Finally, the whole course was productive to understand the relevance of local
samba, the formation of the carnival blocks that later became samba blocks and collective
construction that reinforces the idea of identity, belonging, affectivity and collective practices.

When we deal with the theme of identity, we see that social groups are the bearers of this
construction that now resists, sometimes re-signifies itself, in a game of tradition and renewal
that is much discussed in the social sciences, in addition to the countless cultural conflicts that
have been modeling our architecture social. In addition to thinking that the sense of belonging
is generated, on a large scale, from the relationship of individuals with the cultural space. In
other words, individuals tend to cluster from the meanings they give to a given symbol. The
idea of belonging is born (HALL, 2005).
Otherwise, the sense and the appreciation of culture as well as the memorialistic traits help to
rebuild the cultural identity of a people who have survived thanks to tradition and the numerous
readings of cultural symbols. We invite the reader to take a tour of the history of samba - the
one that was born in Africa and was redecorated in Bahia in the XIX century, from varied
rhythmic mixtures, gaining body, life and gingado in the city of Rio de Janeiro from the
insertion of blacks in the condition of ex-slaves that when leaving the farms, ff sugarcane
plantations and mansions were to try life in the great centers; Of the insertion of immigrants
and popular strata that also settled in the hills of Rio de Janeiro. The reconstruction of some
significant steps in the history that we will deal with here will be of great value in understanding
samba as religion, lifestyle, culture, or, extending to our interests, samba as a language. Just as
symbols, dialects and mother tongues refer to the tradition and the cultural roots of a people,
the samba and all forms of communication that pervade it refer to a cultural plurality fertilized
in several African countries and generated under Cultural, social and political aspects of our
Brazil.
In this way, it is worth preparing the reader not for merely illustrative or folkloric aspects of the
tradition of samba and carnival.
We are sealing an agreement here of fidelity to the specific literature on the subject, from the
look of scholars on Afrodescendant culture, on the hills, the slow process of social insertion in
the city, on samba, and what is revealed about identity, Resistance and otherness of a people.
And for this we can highlight Muniz Sodré, Hermínio Vianna, José Ramos Tinhorão, Gilberto
Freire among others.
Besides that, for us it is very important to know and to discover these stories, from the looks of
masters and references of the samba itself. They are subjects who built their authority in the
struggle for the recognition of Samba as emblematic of the national culture, such as Candeia,
Donga, Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Monarco, Paulinho da Viola, Nei Lopes, the aunts

from Bahia, Clementina de Jesus, Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, in the districts of Rio de
Janeiro that interest us for the purposes of investigation and appreciation of samba as a proper
dialect that communicates, integrates, unites and musicalizes stories of life, struggle and
resistance.

And finally, we will use the micro history rooted in the city of Campos dos Goytacazes, where
the focus of our research is. In order to understand what the Grêmio Recreativo Bloco de Samba
Os Psicodélicos represents in terms of culture, innovation and popular resistance, it was
necessary to let those who had something to talk about. We are concerned to give visibility to
those who have created and maintain to this day the tradition of the cords, blocks and schools
of sambas originally from the Goitacá and Black Indians as former slaves. Some of these names
are:
Jorge da Paz Almeida, known by Jorge Chinese, besides being the creator of G.R.E.S. Mocidade
Louca was a resident of the Morrinho community - one of the central localities responsible for
the dynamics of samba and from where composers, musicians, instrumentalists and local samba
lovers emerged. Involved with the local samba, he sought in the great urban centers, such as the
city of Rio de Janeiro, utensils and materials for the production of the carnival allegories of the
city of Campos. In his book "Campos: 50 years of Carnival" Jorge da Paz, in popular language,
tells how was the reality and day to day of the cords, blocks and schools of samba in the city,
in a very peculiar and unique way, in view His great involvement with the samba scenes and
with other social subjects that produce samba and carnival.

Silvio Dias Feydit who is one of the main founders, composers and maintainers of G.R.B.S. Os
Psicodélicos and Morrinho community resident and former president of the association.

Dona Idaly Feydit, assistant treasurer of G.R.B.S. Os Psicodélicos, member of the Old Guard
of the association and resident of the community of Morrinho; As well as carnival in which he
had his days of glory when he left the parades of the city by the block The Psychedelics with
several daring fantasies and created by his own family.

Dona Josélia Feydit, composer of some sambas-plot of G.R.B.S. Os Psicodélicos in partnership
with brother Silvio Feydit, such as "Brazil Folclores" of 1979 and "Janahy, a history of love",
of 1990.

Antônio José Rosário, best known in the samba universe for Toninho Shita, without debt one
of the greatest live composers of sambas-entredos in the city of Campos dos Goytacazes.
Toninho is responsible for taking to the samba avenue of several samba schools, as for G.R.E.S.
Mocidade Louca, G.R.E.S. União da Esperança, G.R.E.S. Ururau da Lapa, G.R.E.S. In Cima
da Hora, G.R.E.S. Boi Sapatão besides the United Capão and Os Psicodélicos blocks.

Geraldo Gomes, the always good-humored poet, affectionately known as Geraldo Gamboa left
a legacy of musicality and compositions that mark the history of samba in the northern state of
Rio de Janeiro. Known for his compositions, charisma, good humor, classic samba clothes and
for the effective participation and composition of the Old Guard of the Grêmio Recreativo
School of Samba Union of Hope, which as he claimed to be the samba school of his heart.

Cléa Leopoldina Moraes Almeida and Clécia Moraes Almeida (Neném) are sisters and
daughters of the samba and researcher Jorge da Paz Almeida. Residents of the community of
Morrinho and linked both to G.R.E.S Mocidade Louca, and to the samba block Os Psicodélicos.

Marcelo Sampaio, professor of history and researcher of the samba and carnival of Campos dos
Goytcazes, contributed much to this work in the sense of bringing to light stories of groups,
sambistas and composers fundamental for the maintenance of the collective memory of this
space of creation of culture.

In other words, strolling with the samba demands a tour of the history of those who produce
and create speeches in samba, in communities, in terreiros, in congregations. The path that we
will take from now on is historical, conceptual, artistic and plural. And because it is plural it
refers to the trajectory of subjects who fought and who still fight for what they believe. We
would like to apologize in advance if, at times, the speeches and narratives sound too pulsating,
passionate, but, on the other hand, we will feel fulfilled with the purpose of this work, it will be
fulfilling, after all, our involvement with the community, we must admit, was intense and
enthralling.

Key-words: samba; G.R.B.S. Os Psicodélicos; identity; belonging; language of samba; popular
culture.
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INTRODUÇÃO

A consciência e a valorização da cultura, bem como dos traços memorialísticos ajudam a
reconstruir a identidade cultural de um povo que vem sobrevivendo graças à tradição e às
inúmeras leituras de símbolos culturais. Convidamos, portanto, o leitor a fazer um passeio pela
história do samba – aquele que nasceu na África e foi redecorado na Bahia, no século XIX, a
partir de variadas misturas rítmicas, ganhando corpo, vida e gingado na cidade do Rio de Janeiro
a partir da inserção de negros na condição de ex-escravos que ao saírem das fazendas, dos
canaviais e dos casarões dos senhores de engenho foram tentar a vida nos grandes centros; da
inserção de imigrantes e camadas populares que também se instalaram nos morros do Rio de
Janeiro.
A reconstrução de alguns significativos passos da história que trataremos aqui será de grande
valia para compreendermos o samba como religião, estilo de vida, cultura, ou, ampliando para
os nossos interesses, o samba como linguagem. Assim como os símbolos, os dialetos e as
línguas maternas dizem respeito à tradição e às raízes culturais de um povo, o samba e todas as
formas de comunicação que perpassam-no dizem respeito à uma pluralidade cultural fecundada
em diversos países da África e gerado sob vários aspectos culturais, sociais e políticos de nosso
Brasil.
Desta forma, vale preparar o (a) leitor(a) não para aspectos meramente ilustrativos ou
folclóricos da tradição do samba e do carnaval. Estamos selando um acordo aqui de fidelidade
à literatura específica sobre o tema, a partir do olhar de estudiosos sobre a cultura
afrodescendente, sobre os morros, o processo lento de inserção social na cidade, sobre o samba,
e o que é revelado sobre identidade, resistência e alteridade de um povo. E para tal podemos
destacar Muniz Sodré, Hermínio Vianna, José Ramos Tinhorão, Gilberto Freire dentre outros.
Por outro lado, para nós é muito importante conhecer e descortinar essas histórias, a partir dos
olhares de mestres e referências do próprio samba. São sujeitos que construíram sua autoridade
na luta pelo reconhecimento do Samba como emblemático da cultua nacional, nomes como
Candeia, Donga, Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Monarco, Paulinho da Viola, Nei Lopes,
as tias baianas, Clementina de Jesus, dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, nos bairros do
Rio de Janeiro que nos interessam para fins de investigação e apreciação do samba como um
dialeto próprio que comunica, integra, une e musicaliza histórias de vida, de luta e de
resistência.
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E por fim, lançaremos mão da micro história enraizada na cidade de Campos dos Goytacazes,
onde se encontra o foco da nossa pesquisa. Para entendermos o que o G.R.B.S. Os Psicodélicos
representa em nível de cultura, inovação e resistência popular foi preciso deixar falar aqueles
que tinham o que falar. Nos preocupamos em dar visibilidade àqueles que criaram e mantem
até hoje a tradição dos cordões, dos blocos e escolas de sambas oriundas primeiramente dos
índios goitacás e negros na condição de ex escravos. Alguns desses nomes são:
Jorge da Paz Almeida, conhecido por Jorge Chinês, além de ser o criador do G.R.E.S. Mocidade
Louca foi morador da comunidade do Morrinho – uma das localidades centrais da cidade
responsável pela dinâmica do samba e de onde surgiram compositores, músicos, instrumentistas
e amantes do samba local. Envolvido com o samba local procurava nos grandes centros urbanos,
como a cidade do Rio de Janeiro utensílios e materiais para confecção das alegorias de carnaval
da cidade de Campos. Em seu livro “Campos: 50 anos de Carnaval” Jorge da Paz, em linguagem
popular, relata como era a realidade e o dia a dia dos cordões, blocos e escolas de samba da
cidade, de forma muito peculiar e singular, tendo em vista seu grande envolvimento com os
cenários do samba e com outros sujeitos sociais produtores de samba e carnaval.
Silvio Dias Feydit que é um dos principais fundadores, compositores e mantenedores do
G.R.B.S. Os Psicodélicos e morador da comunidade do Morrinho e ex presidente da
agremiação.
Dona Idaly Feydit, assistente de tesouraria do G.R.B.S. Os Psicodélicos, membro da Velha
Guarda da agremiação e moradora da comunidade do Morrinho; além de carnavalesca na qual
teve seus dias de glória ao sair nos desfiles da cidade pelo bloco Os Psicodélicos com diversas
fantasias ousadas e criadas pela própria família.
Dona Josélia Feydit, compositora de alguns sambas-enredo do G.R.B.S. Os Psicodélicos em
parceria com o irmão Silvio Feydit, tais como “Brasil Folclores”, de 1979 e “Janahy, uma
história de amor”, de 1990.
Antônio José Rosário, mais conhecido no universo do samba por Toninho Shita, sem dívida um
dos maiores compositores vivos de sambas-enredos da cidade de Campos dos Goytacazes.
Toninho é responsável por levar para a avenida sambas de diversas escolas de samba, como
para o G.R.E.S. Mocidade Louca, G.R.E.S. União da Esperança, G.R.E.S. Ururau da Lapa,
G.R.E.S. Em Cima da Hora, G.R.E.S. Boi Sapatão além dos blocos Unidos do Capão e Os
Psicodélicos.
Geraldo Gomes, o poeta sempre bem humorado, carinhosamente conhecido como Geraldo
Gamboa deixou um legado de musicalidade e composições que marcam a história do samba no
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norte fluminense do estado. Conhecido pelas composições, carisma, bom humor, roupas
clássicas de bambas do samba e pela efetiva participação e composição da Velha Guarda do
Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Esperança, que como, em vida, afirmava ser a
escola de samba do seu coração.

Cléa Leopoldina Moraes Almeida e Clécia Moraes Almeida (Neném) são irmãs e filhas do
sambista e pesquisador Jorge da Paz Almeida. Moradoras da comunidade do Morrinho e ligadas
tanto ao G.R.E.S Mocidade Louca, quanto ao bloco de samba Os Psicodélicos.
Marcelo Sampaio, professor de História e pesquisador do samba e do carnaval de Campos dos
Goyatcazes muito contribuiu para este trabalho no sentido de trazer a luz histórias de
agremiações, sambistas e compositores fundamentais para a manutenção da memória coletiva
deste espaço de criação de cultura.
Em outras palavras, passear com o samba demanda passear pela história dos que produzem e
criam discursos no samba, nas comunidades, nos terreiros, nas agremiações. O percurso que
faremos a partir de agora é histórico, conceitual, artístico e plural. E por ser plural diz respeito
à trajetória de sujeitos que lutaram e que lutam ainda por aquilo que acreditam. Gostaríamos de
nos desculpar antecipadamente se, em alguns momentos, os discursos e as narrativas soarem
demasiadamente pulsantes, apaixonados, mas, por outro lado, nos sentiremos realizados com o
objetivo deste trabalho, ele estará se cumprindo, afinal, o nosso envolvimento com a
comunidade, temos de admitir, foi intenso e apaixonante.

Na primeira parte deste trabalho condicionaremos nossos olhares pelas múltiplas histórias do
samba, fazendo apontamentos históricos desde sua aparição cultural na Bahia até sua
organização político-cultural no Rio de Janeiro. Para tal, estabeleceremos diálogo com
suntuosos autores que tem o samba como mote de pesquisa, de Muniz Sodré à Hermano Vianna.
De Gilberto Velho às histórias de Donga. E a partir dessa interlocução, dos discursos com fins
didáticos, outros acalorados e apaixonados destacaremos a importância das tias baianas, da Tia
Ciata e tantas outras figuras da cultura popular que calcificam o samba como identidade
nacional e a cidade do Rio de Janeiro, conhecida como “Pequena África” que garante um
percurso emblemático da “geografia musical do samba”.
Na parte II deste trabalho nossa conversa sobre o samba ganha o espaço da quadra, dos terreiros
e da avenida e afina com o nosso mote – o samba em Campos dos Goytacazes. A chamada
“festa da carne”, o carnaval, põe em evidência o carnaval, as escolas e blocos de samba e seus
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atributos, como a luxuosa presença da bandeira, a figura das Baianas e o papel da Velha Guarda
no que diz respeito à manutenção do jogo popular e das tradições do universo do samba. Por
outro lado, na parte III, os conceitos de “tradição” e “identidade” serão colocados em evidência,
trazendo a discussão de autores, como Stuart Hall, que trabalham à luz da modernidade tardia
e a desconstrução da ideia de identidade fixa e estável na pós modernidade e a relação da
identidade com sua comunidade. Todo esse terreno se solidificará na parte IV ao tratarmos da
especificidade do samba em Campos dos Goytacazes, via o G.R.B. Os Psicodélicos, que, para
nossa pesquisa representa o ponto máximo de análise social e cultural. Uma vez escolhida como
norte deste trabalho, todo o percurso feito deste a primeira parte até aqui foram substanciais
para pensarmos a força do samba e sua representação como cultura popular e, por conseguinte,
coletiva. O bloco de samba representa entre outras possibilidades, o quintal de casa; o ponto
de equilíbrio dentro da comunidade. Portanto, as figuras que emergirão da comunidade do
Morrinho constroem e reconstroem a todo o momento as identidades coletivas que estão em
constante ebulição no universo do samba.
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PARTE I

1. PASSEANDO COM O SAMBA: CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS
Sabemos da necessidade de se pensar o samba de forma geral e, por isso, uma literatura ampla
sobre o assunto será de extrema relevância para nos manter a par da sua história, percursos,
controvérsias, além de conceitos essenciais, é claro, como as matrizes do samba carioca, que se
dividem em partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo. Estabeleceremos uma relação
dialógica com as seguintes obras: O mistério do samba, Hermínio Vianna (2012), Samba, o
dono do corpo, Muniz Sodré (1998), Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, Roberto
Moura (1995, Dossiê das matrizes do samba no Rio de Janeiro: partido-alto, samba de terreiro,
samba-enredo, Centro Cultural Cartola (2006), além de outros que aparecerão no percurso do
texto.
Vale ressaltar que um grande embaraço encontrado foi a falta de material, literatura
especializada que retrate o samba e o carnaval de Campos.
Para fins analíticos, para se trabalhar o samba de Campos dos Goytacazes faz-se necessário
uma reflexão sobre a macro-história do samba respeitando a relação da música com o tempo,
com o lugar e com o povo. Para isso, sentimos a necessidade de nos orientarmos a partir de
obras que fundamentais para uma melhor compreensão da linguagem musical do samba e aqui
destacamos algumas delas, com a proposta de, ao longo da pesquisa, nos voltarmos para outras
relações tão importantes quanto que falam dessa simetria do samba como criação, do samba
como identidade, do samba como manifestação política e cultural.
1.1 “O mistério do samba, aquele que é o dono do corpo”: Conversando com Sodré e
Vianna

Na cultura tradicional africana, a música não é considerada uma função
autônoma, mas uma forma ao lado de outras – danças, mitos, lendas, objetos
– encarregadas de acionar o processo de interação entre os homens e entre o
mundo visível (o aiê, em nagô) e o invisível (o orum). (SODRÉ, 1998. Pp.
21).

O professor Muniz Sodré, em Samba, o dono do corpo (1998) se propõe a tratar do sentido do
samba na sociedade brasileira, considera o samba uma manifestação advinda da cultura negra
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e, consequentemente, de camadas populares – ou seja, uma cultura de resistência que encontrou
uma dinâmica própria para se manter coesa e, acima de tudo, que representa a afirmação da
identidade negra no Brasil.
Sobre a preservação da memória, da dança e dos costumes da cultura africana, o negro teve que
se reinventar para que sua gama de rituais sobrevivesse à cultura branca. Novas incursões no
mundo dos senhores e sinhás foram feitas. O negro modificou os batuques e a dança africana
para que seus costumes fossem aceitos nos salões de festas (entendam que a ação foi coletiva e
necessária para a possibilidade de continuidade de suas manifestações culturais). Esse foi
apenas o começo da repressão.

Como em toda a história do negro
no Brasil, as reuniões e os batuques eram objeto de frequentes perseguições
policiais ou de antipatia por parte das autoridades brancas, mas a resistência
era hábil e solidamente implantada em lugares estratégicos, pouco
vulneráveis. (SODRÉ, 1998. Pp. 14-15)

Assim, podemos dizer que o samba a partir daí deixou de ser apenas uma manifestação cultural
para tornar-se um instrumento da luta pela afirmação da cultura e identidade negra. Esse foi um
grande passo para a legitimação da luta pelos espaços urbanos. Além disso, a afirmação cultural
do samba como identidade não se consolidou pelo ritmo, pela batucada, pela dança sincopada
e seus cantos. Na verdade, essas características foram o que podemos chamar de “a chama” do
processo histórico. Contudo, a garantia de cidadania e espaço social no território urbano só se
daria por meio de entraves sociais.

(...) o samba já não era, portanto, mera expressão musical de um grupo
social marginalizado, mas um instrumento de luta para a afirmação da
etnia negra no quadro da vida urbana brasileira. (SODRÉ, 1998. Pp. 16)
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Tomemos, como exemplo, o samba de Nelson Sargento, Agoniza, mas não morre (1979), que
retrata a luta contra a dominação e a tirania advinda de uma cultura branca que marginalizava
o samba e todos os traços africanos que representassem continuidade das raízes negras. De
forma mais abrangente, uma das características da música negra é a gana de resistência, é a luta
pela consolidação da identidade do samba. Da identidade de um povo.

(...)

Mudaram

Te

toda

impuseram

a

sua
outra

estrutura,
cultura,

E você nem percebeu.

A música lembra um grito de pranto e resistência cantado em coro, na coletividade. Se
fôssemos remontar o cenário do episódio poderíamos pensar nos encontros e reuniões nos
terreiros no Morro da Mangueira, que teriam como ativistas o povo marcado pela mestiçagem,
porém com traços negros e de pele bem escura marcando forte presença, delimitando rodas,
batidas de pés e mãos, círculos dando voz à canção ao som da presença inebriante dos batuques,
atabaques, tamborins, pandeiros e cuícas.
A letra é um louvor que preconiza glória de um povo "forte", "destemido", que não
"foge à luta" - uma luta demarcada por leis, normas e moralidades de uma história unilateral, a
história dos “vencedores”; do homem branco; da música sacra - , mas que se vê misturado,
sofrendo influências daquilo que chamamos de 1samba.
O samba “Agoniza, mas não morre” preconiza resistência. Mas não uma resistência
unicamente contra um sistema político que não dialogava com as questões do negro (não que
essa luta já não tivesse sido suficiente); mas o compositor da obra está relacionando a luta de
um povo contra o sistema modelador de cultura imposta pela classe dominadora da época. Aqui
remontamos o início do século XX, Nelson Sargento nessa ode é a própria voz de um povo. Na
verdade ele se porta como o porta voz de uma parte expressiva da nação subjugada que sofre
represálias todos os dias em defesa de sua cultura, da representação social coletiva de mundo e
da representação de suas crenças. É contra o caráter legítimo de uma nação imperialista e
falsamente homogênea que, em primeira instância, essa luta é travada. Quando trechos da

1

O samba é uma expressão derivada da palavra "semba", de origem africana, que significa umbigada (uma
dança típica da Angola).
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música dizem: “Samba, agoniza mas não morre/alguém sempre te socorre/antes do suspiro
derradeiro” está expressando o sentimento de coletividade que perpassa as relações sociais
desses grupos etnicamente majoritários, mas culturalmente silenciados. Sentimento esse que
molda as relações de pertencimento e de teia familiar. São nos momentos de agonia e dor que
a família mais se faz presente. Diante do caos há a necessidade de um sentimento mútuo de
coletividade, de companheirismo e reciprocidade.
Daí a importância de enxergarmos a concepção de família a partir da pergunta: o que
significa família nos terreiros? O que significa fazer parte de uma teia familiar nos moldes das
famílias africanas?

Em primeira análise, devemos considerar que o conceito de família para o homem
branco, europeu, colonizador muito se difere da concepção de família tal qual é compreendida
pelos negros oriundos da África. Enquanto o conceito de família nos termos ocidentais é um
conceito fechado, com a figura central do pai (patriarcado), mãe, filhos – sendo ainda
considerado família outros modelos, com a figura dos avós, tios e primos -, mas com maior
efetivação da família dos moldes tradicionais (como fomos acostumados a aprender ou por que
não “desaprender” nos livros didáticos); de outro modo “família” para tribos e povos africanos
tem uma concepção maior. “Família”, para estes, representa a comunidade, a vizinhança. Era
de comum acordo, por exemplo, em tempos idos, a harmonia entre os moradores dos morros
que na necessidade de uma mãe, tia ou avó (que por sinal já apresenta outra estrutura de chefe
da família – configurada na presença da mulher) se ausentar para serviços ou atividades fora de
casa, outras pessoas da comunidade (amigos, vizinhos, sem necessariamente serem, como
chamamos “parentes”) “passavam os olhos” nas crianças, ou seja, ajudam a fazer a vigilância
dos pequenos na ausência dos pais. Isso simboliza, por sinal, uma grande teia de relações
interpessoais de confiabilidade, reciprocidade e ligação entre os membros da comunidade,
representando uma grande família, nos termos cooperativos.
Mais adiante, na segunda estrofe o compositor diz: “Samba, negro forte destemido/foi
duramente perseguido/nas esquinas, nos botequins, nos terreiros/Samba, inocente pé no chão/a
fidalguia do salão te abraçou te envolveu”. Nessa sequência um outro aspecto da identidade
do povo negro aparece. Enquanto na primeira estrofe a identidade perpassa pela relação de
cooperação e reciprocidade com seus pares, aqui a construção vai ao encontro de um espírito
aguerrido, corajoso e destemido. Os versos remontam as formas de resistências dos negros
enquanto presos nas senzalas; aos açoites severos e paulatinos; ao trabalho braçal, árduo, sem
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contar as constantes difamações, massacres, ridicularizações, moléstias e estupros cometidos
pelos senhores de engenhos às negras do lar, que faziam companhia as sinhazinhas ou eram
amas de leite ou do campo, que trabalhavam nos cafezais ou plantações de algodão. É sobre a
história dos massacres e represálias que acreditamos que o compositor quis remontar. Ao
passado de dor, sofrimento, de chibatadas, mas também as histórias de perseguição que foram
no rastro, mesmo após o fim da escravidão no Brasil. Vistos como escória social, o negro teve
que criar condições por meio do espírito aguerrido e o canto de resistência para se reinventar.
Para reinventar e recriar sua cultura, seus traços e tradições, além de ressignificar seus espaços,
em um mundo onde não tinham vez, muito menos voz. Pois bem, essa estrofe termina com a
seguinte frase “(...) a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu”. E segue: “Mudaram toda
sua estrutura/lhe impuseram outra cultura/e você nem percebeu”.
Ao construir a cena histórica da fidalguia “acolhendo” o negro dentro de sua estrutura
branca, racista, machista, excludente, ou seja, dentro de uma hierarquia social dominante
podemos pensar em diversas situações. Uma delas é o momento importantíssimo para a cultura
do nosso país, quando Pixinguinha, que tocava na ante sala de cinemas viaja em turnê pela
Europa com os Oito Batutas2, financiado pela burguesia que apreciavam seu trabalho. Ou ainda
quando outros sambistas, no século passado, tacavam nas festas da burguesia europeia, que
havia se instalado em terras cariocas, apresentando o choro, o samba e o maxixe. Digo, dessa
forma, das grandes festas organizadas pelas elites (políticos, juízes, bancários) que eram
embebecidas pela música africana, ainda que com toques marcantes da música portuguesa. É
possível salientar que grande parte dos músicos era composta por negros letrados, que pela
convivência em espaços elitizados e por transitarem entre as camadas médias e altas da
sociedade brasileira se valiam de prestígios excepcionais concedidos a eles, no que tange ao
manuseio de seus instrumentos musicais, um vez que os barões e donos da fortuna
(conchavados com o departamento de polícia) faziam vista grossa; enquanto que nas ruas, bailes
e vielas da cidade, negros eram chacoalhados, agredidos física e moralmente, além de terem
seus instrumentos (mais comum o violão e o pandeiro) destruídos diuturnamente, sem ressalvas.

E, por final, a mudança de estrutura para a qual Nelson Sargento chama a atenção

2

Conjunto musical brasileiro, criado no início do século XX, no Rio de Janeiro. O conjunto era formado por
Pixinguinha na flauta, Donga e Raul Palmieri no violão, Nelson Alves no cavaquinho, China no canto, violão
e piano, José Alves no bandolim e ganzá e Luis de Oliveira na bandola e reco-reco. O repertório aclamava o
maxixe, o choro, canções sertanejas e batuques.
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remete, entre outros fatores, para a difusão do samba, em um momento que começa a
ressignificar os termos identitários no Brasil, culminado no Movimento de Arte Moderna, tendo
sua maior expressão em Mário de Andrade. A partir dos anos 1920 a figura do negro ganha
novo sentido, e com essa reconfiguração, o significado de samba e sua representação social
também ganham novos adereços. Em um Brasil em transformação, no qual ansiava por um
espírito agregador e de um ícone “genuinamente” nacional, se é que cabe tal expressão, o negro
entra em cena como a figura de maior símbolo nacional.
Com sua força, garra e musicalidade, além da transfiguração de “herói” dado a ele,
graças ao movimento moderno e a ideia da fusão das três raças apresentada em “Macunaíma, o
herói sem nenhum caráter” (1974), o negro entra em cena, não como escravo ou coadjuvante,
mas como protagonista de uma história que enaltece sua cor, identidade, gastronomia e
musicalidade. E, em se tratando do quesito música, o samba ganha espaço nos programas de
rádios. Quanto mais espaço, mais comercial ficava. O negro então passa a negociar sua cultura
nos moldes do homem branco. Seus compositores que antes falavam das lutas de seu povo, de
sua comunidade, dos entraves travados todos os dias, agora se veem vendendo letras de samba
criando um verdadeiro comércio do samba. Até que seu propósito vira propósito do
colonizador. A música passa a não representar as camadas populares como antes; sua letra se
torna discurso por vezes vazio (com letras de amor e desamor – não que o gênero não retratasse
as paixões humanas – porém para fins comerciais era o que vendia. Era o que a elite branca,
que tinha acesso às rádios e aos discos queriam consumir. (SODRÉ, 1998).
Aos poucos o compositor que vinha dos subúrbios e de camadas pobres não dialogava
com seus pares porque o negro já não se sentia representado nas músicas. Não via seus nomes
de origens africanas, não via a cor de tonalidade escura e não cultuava seus orixás. O samba
ganhou outra estrutura; a estrutura ocidental; e o negro forte e destemido não percebeu.
Não queremos reduzir a abertura dos espaços midiáticos à música negra a questões de
luta de classes ou a dualidade clássica: senhores x escravos; burgueses brancos x trabalhadores
negros; cultura de elite x cultura de massa; cidade x morro. Porém, tal atmosfera apresentada
não pode ser negada. Essa talvez seja a história que nossas escolas brasileiras deveriam contar
para as nossas crianças e adolescentes nos anos iniciais e secundários. A ausência do
conhecimento de nossas raízes africanas, verificam por vezes nossa ignorância, desprezo e
desinteresse por diversas questões sociais, raciais e de gênero que ajudaram a compor o que
chamamos de Brasil. Ou, por que não Brasis? O problema de uma única versão da história é a
falsa sensação de conhecimento e pertencimento. A unilateralidade nos distancia desse passado.
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Portanto, de nossa história.

1.2 Um novo modo de produção
O samba como representação de um povo demonstrava “autenticidade”, e se valia de
seus próprios arranjos artísticos. Para difundir a cultura negra, sob os moldes da cultura
branca (alegando, por sinal, um espírito nacionalista unificador), codificaram-no por música
popular – e para tal feito, o samba cedeu a caminhos comerciais e se profissionalizou. Uma
das consequências desse imperativo foi a uniformização do músico compositor, que aderiu
uma estrutura de composição padrão, seguia uma estrutura comercializada, e até mesmo as
características rítmicas, melódicas e morfológicas (como a criação do improviso da estrofe)
se modificaram.

O ritmo caracteriza um povo (...) Surgiu o pandeiro. E veio o samba. E surgiu
o brasileiro, povo que lê música com mais velocidade do que qualquer outro
no mundo, porque já nasce se mexendo muito, com ritmo, agitadinho, e depois
vira capoeira até no enxergar. Donga (1998. Pp.76)

Já em O mistério do samba (2012) Hermano Vianna se orienta por algumas categorias
importantes como o “afro-brasileiro”, “heterogeneidade cultural”, conceitos que toma
emprestado do seu professor o estudioso Gilberto Velho em Individualismo e Cultura (1981),
além de “brasilidade” e “mediadores transculturais”. Em que pese o rigor conceitual das
definições tomadas por Hermano Vianna, em nenhum momento o autor se preocupou em
apresentar uma definição, ou uma (de) delimitação dos conceitos, na medida em que reconhece
a importância da plasticidade do tema. O que nos interessa é que o mistério, o qual Vianna se
propõe a desvendar, tem muito mais a ver com a aventura de se deixar envolver com o jogo
incessante de construção e desconstrução de sentido, são fragmentos que nos movem ora para
o morro, ora para a cidade, da beleza do desconhecido, da história que se faz e refaz, do percurso
constante, e não simplesmente do descobrimento de um fato.
O livro “O mistério do samba”, fruto da pesquisa de doutoramento em Antropologia Social do
Museu Nacional da UFRJ defendida em 1994, contou com o esforço magistral do autor na busca
pela garantia de um espaço de interlocução que não excluiria ninguém. O pesquisador Hermano
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Vianna teve certos cuidados para que sua linguagem acadêmica, fruto de seu ambiente de
pesquisa, não fosse transportada para o livro, justamente porque sua intenção foi escrever para
um público ainda mais amplo, composto por amantes do samba de modo geral. Preocupado em
abordar o processo de nacionalização do samba, o autor procura responsavelmente discorrer
sobre a relevância do cenário carioca como um dos símbolos do fortalecimento do samba para
a ampliação territorial e midiática da cultura afro no Brasil, sem levantar uma bandeira radical
em defesa do Rio de Janeiro como centro de aculturação do samba no Brasil, como alegavam
outros estudiosos, a fim de não tomar partido em defesa de uma “unidade da pátria”.
É curioso saber que a relação do autor de “O mistério do samba” não aconteceu de forma
intencional, ao contrário, foi um encontro espontâneo, como ele próprio afirma,

Não tinha exatamente essa intenção quando entrei para o doutorado. A
princípio, meu projeto era estudar o rock brasileiro, mas já centralizando a
análise na relação entre o rock e cultura nacional brasileira. (...). Acabei
totalmente seduzido pelo samba, que tomou conta de (quase) tudo. A sedução
começou quando li a respeito de um encontro entre a turma de Gilberto Freyre
e a turma de Pixinguinha. (VIANNA, 2012. Pp. 14-15.)

Esse encontro entre intelectuais e sambistas em geral não foi uma excepcionalidade é muito
comum em toda história do samba esse convívio, criticado por alguns, elogiado por outros o
que importa é que a mistura que gerou o samba se fez pelas mais variadas formas, o que dá ao
samba e o processo de sua produção um ar extremamente democrático. Como nos diz o Muniz
Sodré em seu livro Samba, o Dono do Morro, a marginalização sócio-econômica do negro foi
acompanhada por uma desqualificação de sua cultura (música, dança e religião), mas, no Rio
de Janeiro podemos falar de uma resistência através das festas, reuniões familiares, bailes e
temas religiosos foram se misturando a outras formas de sociabilidade incluindo o contato
interétnico, é muito comum relacionar o partido alto com a influência nordestina do repente,
embora saibamos da relevância do Jongo para essa modalidade de samba.
Diferente disso, daremos atenção ao samba pelo viés da subjetividade, da contemplação
enérgica, abrupta e passional que ele faz despertar em seus devotos, visto que o samba “é corpo,
é alma, é religião”. (CRUZ; ROGÉ; NETO; 2014). Sobre o caráter recôndito que o autor faz
menção, um de seus primeiros apontamentos é sobre a ideia que estava sendo construída por
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volta dos anos 1930 de uma “identidade do povo sambista” – uma temática que foi
rigorosamente discutida por Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda, Prudente de Moraes,
entre outros intelectuais que influenciaram a defesa de uma identidade nacional, graças a um
fascínio pela cultura popular carioca que estava sendo alimentado.
A pergunta a ser feita era a seguinte: “a quem cabe definir o que realmente é brasileiro?”,
portanto “quem definia o que era digno de ser considerado genuinamente nacional? Quais as
características necessárias para compor o que poderia ser entendido como identidade nacional?
” (p.30). Essas questões inevitavelmente acabaram por constituir o mistério do samba,
juntamente com o enigma da mestiçagem. São pesos aparentemente antagônicos – por um lado
a elite carioca e nacional gesticulando possibilidades de criação e sustentação de uma identidade
inquestionável; e por outro lado, a mestiçagem (considerada até então a causa dos males
nacionais), mas que ao mesmo tempo corporificava o samba. Parece que tais distinções foram
desaparecendo à luz dos encontros entre a turma do Freyre com a turma do Pixinguinha, como
o autor verbaliza: “ Um momento tão importante para a formação da ideia de um Brasil
‘destapado’, o ‘afloramento’ do Brasil autêntico”. (P. 32). Cercados de impasses, ideias
contrárias e outras inquietações, tornava-se difícil uma concordância. Mas no que tange ao
samba

Uma coisa é a aceitação
– no meio dessa autenticidade – do samba, outra é o culto do samba,
valorizado como símbolo de nossa originalidade cultural. (VIANNA, 2012.
Pp. 32)

O que Vianna suscita em sua pesquisa é que esse encontro entre camadas sociais e culturais
distintas da sociedade revelou algo de novo no caráter de um povo que antes era assumidamente
regionalista. Tomamos como exemplo, a música do Pará que não dialogava com a de Minas
Gerais, a música da Região Sul, distante de uma relação com a música Caipira, por exemplo, e
assim esse desencontro de culturas por todo o território nacional. Acontece que com o samba,
proveniente de regiões da Bahia para a terra carioca, a lógica foi diferente. O encontro que
poderia ser caótico e excludente, na verdade se tornou palco de interações sonoras, além de se
contar com a contribuição de outros campos da cultura nordestina que também se acomodava
nas casas das “Tias”.

A música mais do que as
outras artes, é descrita como tendo essa capacidade de, como dizia Antônio
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Cândido, realizar uma “quebra de barreiras”, servindo de elemento unificador
ou de canal de comunicação para grupos bastante diversos da sociedade
brasileira. (VIANNA, 2012. Pp. 33-34)

É importante ressaltar então que a construção do samba como um símbolo representativo da
cultura nacional é fruto de um intercâmbio “músico-popular”. Ou seja, o encontro do grupo de
negros, pobres e moradores dos subúrbios e morros do Rio de Janeiro (aqui se configura a
camada dos compositores, cavaquinhistas, pandeiristas, violonistas) com o grupo dos
intelectuais, jazzistas, oriundos de classes econômicas elevadas, gerou e sustentou o samba
como identidade nacional, tendo em vista que a contribuição destes, mesmo que como
espectadores ou incentivadores musicais, foi de fundamental importância.
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2. SOBRE A GEOGRAFIA MUSICAL DA CIDADE

Foi o período de abertura cultural. Musicalidade era o que não faltava; e espaço para
tocar também não. Havia uma infinidade de teatros de revistas, de cafés-concertos, cafésdançantes, chopes-berrantes e cinemas para diversão. Um espaço geograficamente preparado
para receber a nova elite que estava em ascensão - a classe média urbana e a elite econômica já
enraizada. Ao mesmo tempo, quando liberavam ingressos mais baratos, até o povão carioca
tinha acesso (restrito) neste espaço de entretenimento.
Havia uma expansionalidade musical que brotava nos arredores da cidade carioca. Vinha
música afrancesada, europeia, espanhola e, nessa bagagem, importávamos a polca, os xotes,
mazurcas, valsas e conçonetas que logo se tornaram modismo popular. Um verdadeiro contexto
que salientava e esbanjava o calor urbano da belle époque europeia, que se instalava em terras
nacionais por vias da indústria (produção e consumo) cultura. (Dossiê das matrizes do samba
no Rio de Janeiro, 2006).

2.1 O reduto de tia Ciata, espaço de interação e criação

Os negros que em terra carioca chegavam, vinham nos porões dos navios que faziam escala no
porto de Salvador, eram negros baianos livres, porém ainda sofrendo o peso e a marca de uma
realidade escravocrata. Aqui, no Rio de Janeiro, vinham tentar a vida em busca de uma terra
mais justa e menos desigual, a fim de tentar esquecer o passado recente da escravidão que lhes
assombravam, e de cultuar seus orixás sem o medo da perseguição religiosa. Todos que no Rio
chegavam carregavam a ânsia de um novo começo – o que fazia com que os que ali conseguiam
se adaptar e refazer a vida acolhessem os que vinham chegando – como uma grande irmandade.
Estamos prestes a conhecer a “diáspora baiana”:

De fato, os baianos se impõem no mundo carioca em torno de seus líderes
vindos dos postos do candomblé e dos grupos festeiros, se constituindo num
dos únicos grupos populares no Rio de Janeiro, naquele momento, com
tradições comuns, coesão, e um sentido familístico que, vindo do religioso,
expande o sentimento e o sentido da relação consanguínea, uma diáspora
baiana cuja influência se estenderia por toda a comunidade heterogênea que
se forma nos bairros em torno do cais do porto e depois na Cidade Nova,
povoados pela gente pequena tocada para fora do Centro pelas reformas
urbanísticas. (MOURA, 1995. S/N)
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Tia Ciata, ou Asseata ou Ilária Batista aos 22 anos se muda para o Rio de Janeiro e acompanha
desde moça as festas de sua localidade, como a segunda festa mais importante, depois do
carnaval, a festa da Penha, comemorada no mês de outubro nas ruas do Pedregulho. Uma festa
típica da colônia portuguesa, que recebeu fortes influências da cultura negra, fazendo da Penha,
aos poucos, um lugar de mistura e ponto de encontro do povo que se reunia, principalmente
após o período da Abolição. A festa que era comemorada no primeiro domingo de outubro virou
cenário para os quitutes e bacarras de tia Ciata e sua trupe. A comida oferecida seguia
religiosamente os preceitos como manda o costume, sendo reverenciados aos orixás. Além
disso, como afirma Heitor dos Prazeres, era o lugar onde acontecia a divulgação dos sambas
produzidos.

Naquele tempo não tinha rádio, a gente ia lançar música na festa da Penha, a
gente ficava tranquilo quando a música era divulgada lá, que aí estava bem,
que era o grande centro. (MOURA, 1995. S/N)

2.2 A pequena África como espaço privilegiado do samba

Música é uma conversa. É nosso idioma. É o que a gente sente. É o que a gente
fala. É o que a gente vive. Essa junção de louvor aos orixás acabou virando
SEMBA. (WILSON DAS NEVES)

Do início do século XX, a localidade denominada Pedra do Sal, no morro da Conceição, na
zona portuária do Rio de Janeiro representa o marco do samba carioca, da cultura negra. Neste
período, o negro recém liberto, podendo vender sua força de trabalho, teve que criar subsídios
para sua sobrevivência. Criou-se então uma rede de solidariedade, que foi responsável pela
sustentação, contato social e miscigenação entre etnias diferentes, sendo enriquecedor para o
fortalecimento e propagação da cultura. Foi ainda nesta época que o prefeito Pereira Passos cria
uma ideologia política de “limpeza social” ou “embranquecimento” da população. Isto reforçou
os laços da rede e a população negra, pobre, excluídas, ou seja, marginalizada teve que se
realocar em outras regiões, como a Cidade Nova, em torno da casa da baiana Tia Ciata. Neste
espaço um núcleo forte de resistência à cultura estabelecida, a cultura branca, elitizada foi
criada. Sua intenção era contestar a cultura legitimada, a fim de lutar por um espaço democrático
dentro do espaço público. Foi então que, em 1917, um selo de disco trouxe, pela primeira vez,
a palavra samba como gênero musical, muito embora a palavra já tenha sido proferida em outras
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ocasiões dentro da literatura, por exemplo, em “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, dentro do
dicionário francês. Porém, é na data aqui citada que o samba ganha em palavra o que
representava como manifestação.

A obra Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro refere-se a 2ª edição publicada
no ano de 1995 e foi organizada pelo cineasta brasileiro, atualmente professor do Departamento
de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, Roberto Moura, que procurou este
trabalho compilar todo um estudo de doutoramento que lançam um olhar poéticoantropológico, tendo em vista que o mesmo produziu curtas e filmes nos anos 1970 sobre a
temática nacional, focalizando, sobretudo, a figura do negro, sua inserção social, além dos
desdobramentos da diáspora cultural da Bahia, até então capital nacional (cidade portuária),
para o Rio de Janeiro. Se valendo da indústria cultural, Moura relata os primeiros anos de
industrialização carioca sob o governo de Pereira Passos, não esquecendo de fazer um relato
fundamental sobre a vida de negros bantos e outras etnias de escravos africanos que na capital
baiana se instalaram, criando assim, ou migrando, sua cultura e religião africanas que logo em
um processo de "aculturação" foi percebida, internalizada e aceita pela comunidade negra
(imigrantes e negros nascidos em terra nacional).

Tratarei de apresentar pontos centrais do capítulo que trata da vida de sambista e trabalhador,
por dialogar com as questões inerentes ao mundo marginalizado, subalterno, ao "submundo"
do negro, e suas questões de inserção ou não no mercado de trabalho ocidentalizado, as
alternativas de trabalho, a fuga, a malandragem e a música.

A abolição do negro como mercadoria revoluciona a vida inteira do negro. Agora, livre, ele se
vê à mercê da sociedade que o enxerga como um estorvo, potencializado pela força, até
conseguiria trabalho manual dos mais variados modos possíveis, mas, ainda assim, sua entrada
neste ramo era altamente concorrida com imigrantes europeus que aqui vieram se estabelecer.
Sob olhares adversos, visto como a escória da nação, o negro teve que se submeter ao
subemprego, quando havia. Os “mais claros”, os “pardos”, tinham chances em ofícios que
envolviam o funcionalismo e obras públicas; os mais fortes quando conseguiam trabalho eram
nas indústrias e nas construções. As negras acharam alternativa no trabalho doméstico ou na
confecção de doces que eram vendidos nas ruas, além de pequenos ofícios ligados ao artesanato
e pratos típicos de sua cultura. Neste novo formato, socialmente institucionalizado, a formação
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social e econômica do negro e de sua rede familiar muda radicalmente - até seus filhos, os mais
novos, se veem ligado ao trabalho orgânico sob a justificativa de complementação da renda
familiar. A prática do trabalho e da aprendizagem dos mais novos com os mais velhos nos
ofícios era bem comum. Em depoimento ao Museu da Imagem e do Som (MIS), Heitor dos
Prazeres que era músico, ilustrador e marceneiro afirma: "Sou do tempo da aprendizagem, que
agora é difícil. Quem sabia mais ensinava a quem estava começando. A cultura dos
ensinamentos dos mais antigos para as novas gerações eram algo notório e comum também no
meio das mulheres. Tia Ciata, que tinha um comércio de doces, dizia, como contou sua neta ao
MIS: "Elas todas sabem fazer doce, a gente aprende de tudo (...)”.

Com a reforma da cidade, no governo de Pereira Passos, o trabalho no porto, que antes era
exercido pelos escravos, agora com melhores perspectivas de emprego regular, dá a chance ao
negro de se estabilizar e de se profissionalizar em setores que estavam nascendo, como na
operação de maquinaria, em funções administrativas e burocráticas. Da zona portuária
associações de trabalhadores negros foram surgindo, como a Sociedade de Resistência dos
Trabalhadores em Trapiches de Café, o que foi importantíssimo para o rearranjamento social
da comunidade negra que lutava por direitos trabalhistas. A família da Tia Ciata era uma das
envolvidas na resistência e dizia: "eles eram de festa, mas também eram de trabalho. (...)". Mas
ainda assim, a proporcionalidade de emprego não suficiente; muitos passaram a viver de
mendicância e do crime.

Indivíduos ou famílias vivendo nas ruas se tornam uma tradição na vida da
cidade que se moderniza, mas dissemina seus pontos escuros, onde gente sem
proteção ou alternativas luta para sobreviver. (MOURA, 1995. S/S)

Além de casos de suicídio no período pós abolicionismo, ao se depararem com a situação
precária e de desilusão nas chances do negro de se consolidar, a malandragem, a cafetinagem e
o roubo se tornam alternativas melhores que a mendicância, alcançando o percentual maior dos
mais idosos e das mulheres que tinham que cuidar de seus filhos pequenos.

Dignidade pessoal que, por vezes, não era possível ser mantida em trabalhos
em que, além de sua dureza, os códigos de comportamento patrão-empregado
confundidos com os preconceitos sobre os negros impunham condições de
tratamento humilhante - o que levou muitos, por vezes alguns dos mais
dotados, a optarem pela marginalidade. (MOURA, 1995. S/N)
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Para aqueles adeptos nos batuques e na capoeira, cheio de vigor e disposição com o
trabalho braçal e que requereria força e agilidade, surgia a alternativa da vida corporativa - o
policiamento, a vida militar ou até se tornar, na informalidade, "capanga" de algum senhor
dotado de posses e títulos.

A mulher negra também sofreu inúmeros danos na tentativa de reconstruir sua família ou educar
seus filhos, devido a necessidade do trabalho doméstico, que na maioria das vezes exigia delas
a moradia no próprio trabalho ou nas redondezas. O censo de 1890, dois anos após a Abolição
indica que dos 74.785 empregados domésticos da capital, 41.320 eram negros, 21.009
brasileiros brancos e 12.375 estrangeiros.

Os números revelam que a grande maioria estava submetida a um regime de
subemprego, sem segurança ou quaisquer proteções trabalhistas, situação que
era também permitida pela "proteção" paternalista dos patrões, que
mantinham sua boa consciência complementando os magros pagamentos com
o fornecimento de roupas velhas e objetos usados, o que se torna uma solução
de uso corrente entre as partes. (MOURA, 1995. S/N)

No anúncio da imprensa carioca da época era comum o seguinte pré-requisito para a vaga de
trabalho: "Precisa-se de criada para todo o serviço em casa de família sem crianças, prefere-se
estrangeira, rua do Resende n° 180". Ou, ainda: "Precisa-se de uma boa cozinheira alemã para
a casa de família de tratamento, paga-se bem, dirija-se à rua Cosme Velho n° 113". Para as
profissões domésticas a preferência era a estrangeira, na ordem preferencialmente (europeias,
alemãs, espanholas ou portuguesas); só depois a procura pelas empregadas nacionais. Além do
trabalho doméstico, a prostituição era uma recorrente alternativa para algumas mulheres - os
prostíbulos mais populares eram os situados na Lapa, no Mangue, no sentido da rua Sete e da
Uruguaiana até o largo do Rossio (na praça Tiradentes). A alternativa era a que se configurava
para o acúmulo de recursos a fim de sustentar a renda familiar nos tempos difíceis.

A situação do mercado de trabalho no Rio de Janeiro, intimamente para o negro recémalforriado só passaria por reajustes a partir dos anos 20, e, mais severamente, nos ano de 30 porém, há de pensar que tais mudanças ainda não foram capazes de solucionar o problema
social da desigualdade e do preconceito racial, os quais se arrastam, lamentavelmente, até os
dias de hoje.
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2.3 As matrizes do samba e suas variações: partido alto, samba de terreiro e
samba-enredo
Por que pensar o samba do Rio de Janeiro já que em outros estados ele também teve
forte relevância cultural, como a própria Bahia? A intenção de se fazer esse percurso pelo samba
carioca tem a ver com sua história, o formato como ele se deu neste estado: por ter sido um
fenômeno de relevância cultural, de discriminação, perseguição nas primeiras décadas do
século XX e também de superação no decorrer do tempo. Estas características, que não são
poucas, dizem muito sobre a identidade nacional. Logo, o povo se identificou com sua luta e
história, tornando o samba um dos símbolos mais ovacionados e destacados na história
brasileira.

Sobre os dois momentos antagônicos da história do samba, pode-se dizer que tem íntima ligação
com o fato de que nos anos 30 e 40 o Rio de Janeiro era a capital do país. Ou seja, de gênero
perseguido a símbolo nacional. Foi o encontro entre, até então distintas camadas culturais da
sociedade, que possibilitou a mudança brusca: aqui nós temos o encontro das elites do samba
com as elites intelectuais que representavam as políticas culturais do Estado (Donga e João da
Baiana de um lado e Villa-Lobos e Mário de Andrade de outro lado). Porém, há de se admitir
que os precursores da conquista do samba como manifestação cultural, simbólica e social foram
os seus agitadores negros, pobres e excluídos – aqueles que tinham o samba por culto, ideologia,
os que reverenciavam o canto, o batuque, o pandeiro, o tamborim, a dança própria. Como
resultado da luta, o samba hoje é reconhecido como a “música popular do Brasil por
Excelência”. (09) Porém, falando do samba típico do Rio de Janeiro, podemos dizer que este
que foi, nas palavras de Nelson Sargento “duramente perseguido” e impedido de ter suas festas
e celebrações em espaços públicos, muito menos de ser aceito como cultura dentro da política
cultural produzida pelo governo, acabaram criando, formando, projetando um samba diferente
dos até então conhecidos. Seria chamado então, por ser típico da cidade do Rio de, samba
urbano, samba carioca, samba de morro ou apenas samba. Foi aqui, no celeiro carioca que as
escolas de samba foram forjadas, os espaços de interação e reuniões ganharam vida, criando
uma espécie de “rede de solidariedade”.
O dossiê traz a seguinte definição de samba: “O samba foi e é um meio de comunicar
experiências e demandas, individuais e de grupo; a escola de samba (...) foi e é um exercício de
política social ao levar os sambistas a reocupar as ruas, num processo de conquista e afirmação
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social que, embora avançando, ainda não foi concluído”.
A mídia, como o rádio e o disco foi fundamental para a disseminação do samba para outros
estados. Em pouco tempo toda a nação conhecia as escolas de samba. Os organizadores deste
trabalho ressaltam sempre que a intenção é dar a visibilidade que o samba merece. É colocá-lo
em seu lugar de mérito: o samba é a afirmação da identidade brasileira.
Dentro do samba temos matrizes diferentes. São elas: samba de terreiro, partido-alto e
samba-enredo. A primeira delas ganha esse nome porque eram nos terreiros que os encontros
e as celebrações aconteciam. Também conhecida como samba de quadra, devido às
transformações das escolas de samba, de terra batida para cimento ou piso frio. Ali havia muita
dança, festa e marcas da ancestralidade do povo que morava nos “guetos” da cidade. Nesta
modalidade, a marca era o canto e a “celebração das experiências da vida cotidiana, ao amor,
as lutas, às festas e à natureza, além da exaltação de sua escola e do próprio samba”. Contudo,
ao mesmo tempo em que terreiro simboliza o quintal da tia Ciata, os terreiros de candomblé, na
literatura carnavalesca diz respeito à área comum de uma determinada escola de samba.
Portanto, desde 1930 o samba de terreiro configura-se com aquele desenvolvido “para consumo
interno” das escolas de samba.
A segunda, o partido-alto ou apenas partido também nascido nas rodas de batucada (o compasso
marcado pelas palmas), tinha como marca de processo de criação a repetição do refrão e os
versos soltos, improvisados, criados no momento em que a roda de samba acontecia. Também
conhecido como samba de bamba, é uma espécie de samba cantado em “forma de desafio por
dois ou mais contendores”, além de ser cantado/dançado em círculo de forma que todos estejam
ligados. De tempo em tempo uma pessoa é convidada a entrar na roda para sambar.
A terceira foi criada a partir dos ranchos carnavalescos, no processo de estruturação e
organização das escolas de samba no fim da década de 1920, o samba-enredo, aquele no qual
seu compositor o elabora e apresenta no desfile de samba, também chamado de “samba por
encomenda” (aqui posso falar da experiência das encomendas do samba feitas a Silvinho Feydit
para o G.R.B.S Os Psicodélicos). Tem esse nome justamente pelo diferencial deste samba. Aqui
conta-se uma história, do início ao fim. Ou seja, há um percurso, um enredo. Baseada na
estrutura das escolas de samba, após a formalização destas pelo governo houve uma tendência
paulatina à criação de sambas-enredo. Quando da data de 1932, o primeiro desfile de escolas
de samba, ainda não se sabiam ao certo o que o samba-enredo deveria ser. Ano após ano,
portanto, as escolas foram colocando seus enredos nos desfiles sem muito critério. Então, sob
consenso de historiadores do samba, foi nos anos 1940 que se intensificou o controle, a
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padronização e a organização sobre o formato dos sambas-enredo. Ou seja, a partir de então,
tudo que fosse acontecer no desfile deveria estar ligado ao enredo.
Uma questão comum ao samba partido-alto e samba de terreiro é a arte do improviso. Nessas
modalidades acima, o sambista capaz de trabalhar com o improviso é digno de muito respeito
e admiração, nutrindo assim, status em sua comunidade de samba.
“As melodias intuitivas, além de facilitarem a percepção e valorizarem a letra, representam uma
memória coletiva compartilhada, fortalecendo o caráter comunitário dos eventos das rodas e do
próprio momento do improviso”.
Diferentemente delas, o samba-enredo não trabalha com o improviso. Toda sua inspiração deve
se remeter a um tema pré-determinado.
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3. DO CARNAVAL
A tradição carnavalesca tinha por representação as tradições européias e africanas, porém, a
presença do negro ainda não era algo comum, devido às forças repressivas em torno de sua
cultura e suas manifestações. Com o tempo a presença de blocos de brancos pobres foi
mesclando com mestiços e negros, criando uma maior representação da cultura negra no espaço
carnavalesco. Daí, não parou mais. O encontro com diferentes culturas, diversas experiências
sociais, culturais, no carnaval, no candomblé, na capoeira, na estiva ou cabeças-de-porco,
resultou na “formação das matrizes fundamentais da cultura popular carioca”.
A participação do negro no carnaval foi ganhando terreno, público e visibilidade. A sociedade
apostava em ir assistir os pequenos ranchos de carnaval organizados pelos negros, que
aconteciam nessa época festiva, mas, como ainda eram muito limitados, faziam sua batucada
nas ruas, de forma muito precária, sendo sempre vigiados e impedidos de fazer barulho nas
avenidas do Centro. Reuniam-se, portanto, no largo de São Domingos, na praça Onze de Junho.
Neste processo de inclusão e criação de um novo estilo de carnaval, a gravação do primeiro
samba, que mais era uma mistura lundu-maxixe-samba, o “Pelo telefone”, 1917 veio a calhar.
Sua criação coletiva se deu na casa da tia Ciata, onde se encontravam a própria, Hilário Jovino,
Donga e outros convidados, porém foi registrada por Donga e Mauro de Almeida. Porém, o
samba como música de carnaval ficou a cabo de um grupo de jovens músicos e negros no bairro
do Estácio de Sá, entre eles estava Ismael Silva. Diferentemente do samba antigo, este possuía
gingado para dançar – expressava Ismael. E nas palavras do compositor Babaú, do Morro da
Mangueira, este samba era diferente. “É samba de sambar!”.
Desse grupo de sambistas e músicos talentosos surgiu em 12 de agosto de 1928 um bloco
carnavalesco com o intuito de mostrar as composições que eram feitas para o carnaval. Este
ficou conhecido por “Deixa Falar”. Logo se tornou conhecido de todos. Nos subúrbios, nas
favelas, em todas as comunidades a novidade de um bloco carnavalesco se alastrou
rapidamente. A ideia inovadora logo pegou e em 1932 o jornal Mundo Sportivo promoveu o
primeiro desfile das escolas de samba na Praça Onze. Participaram as escolas das periferias, a
maioria delas, por sinal, vinha das favelas. Foram elas: dos morros da Mangueira, Salgueiro,
do Borel, da matriz, da Serrinha, de São Carlos, do Tuiuti e outras de bairros suburbanos, como:
Portela (de Osvaldo Cruz), Recreio de Ramos, Lira do Amor (Bento Ribeiro), Vizinha Faladeira
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(Saúde), Em Cima da Hora (Catumbi) e União Barão da Gamboa, entre outros.
O carnaval foi se apropriando das características do movimento negro. Até o termo “escola”,
que sugere lugar de troca de conhecimento, no qual temos funções sociais bem delimitadas, tais
como de professores e alunos – mostrando a hierarquia social no sentido de que o professor
(aqui, na figura do mestre sala, o compositor, as baianas) possui um elevado nível de cultura e
conhecimento que será transmitido na interação – que ainda não existia foi adotado para refletir
o sentimento de criação coletiva e a responsabilidades das escolas que começaram a surgir.
Estas tinham o mérito e o dever de fazer crescer essa nova representação carnavalesca.
Formadas as escolas de samba, o sentimento de repressão que pairava nas primeiras décadas do
século XX foi se esvaindo, devido a grande repercussão que tais escolas proporcionam. Os
sambistas foram cada vez menos perseguidos porque as autoridades perceberam que o barulho
do negro na rua estava gerando mídia natural, as escolas de samba começam a atrair grande
público, despertando, inclusive, a atenção dos turistas. Esse novo cenário foi fundamental para
a oficialização das apresentações das escolas de samba, pela prefeitura do Rio de Janeiro, em
1935.
“De um modo geral, pode-se dizer que nos principais tipos de samba produzidos nas escolas –
o partido-alto, o samba de terreiro e o samba-enredo – vislumbram-se, respectivamente, a
versatilidade, a musicalidade e a capacidade narrativa do compositor, que é considerada bamba
por sua comunidade, quando consegue aliar em seu repertório essas três vertentes, que se fazem
imprescindíveis em três espaços definidos: a roda, o terreiro e a Avenida”.

3.1 A Bandeira

Foi na escola de samba de Ismael Silva, a Deixa Falar, que por sinal foi uma das
primeiras a ser criada, sob a inovação de Heitor dos Prazeres que a substituição do estandarte
pela bandeira aconteceu. A bandeira, suas cores e bordados representam mais do que o aspecto
funcional que era o de mostrar a qualidade de sua concepção. Com o tempo, o papel da bandeira
se reorientou. Passou de uma representação para a identidade da escola. Por exemplo,
•

no Salgueiro, as cores vermelho e branco da bandeira simbolizam às cores de seu orixá,
Xangô, o protetor da escola.

•

no Império Serrano, a coroa, é seu símbolo; e as cores verde e branco remetem à

25

esperança e paz.
•

na Portela as cores azul e branco reverenciam o manto de Nossa Senhora da Conceição,
tendo como símbolo a águia.

•

na Mangueira o verde e o rosa lembram a infância de Cartola no rancho Arrepiados, em
Laranjeiras. E, como símbolo, a escola exibe um surdo de marcação no centro do
pavilhão.

A bandeira é tão poderosa no imaginário e na cena do samba carioca - como
elemento de identidade de grupo - que inspira a escolha das cores de roupas
do dia a adia, de objetos pessoais - colares, pulseiras, brincos, lenços, gravatas,
bolsas - , da pintura de muros e paredes de casas, e até do glacê que cobre
bolos em festas de aniversários. (ALMEIDA, 1976. P. 79)

A bandeira assume o posto de identidade de um grupo, incorporando o significado da escola e
apresentando suas cores, símbolo e trajetória ao passo que sua rainha, a porta-bandeira, corteja
os salões e exibe beleza, graça em reverência. Como "documento de identidade" a bandeira une
o passado e futuro da comunidade.

3.2 As Baianas

Sob indumentárias que remontam as das baianas tradicionais, as baianas do samba
carioca desfilam com turbantes, ojás, panos-de-costa, saias rodadas e tabuleiros, apesar de que
parte desta tradição começa a se perder, tendo em vistas as exigências para se adequar ao tema
do desfile. Como invenção do samba na antiga Praça Onze e do Estácio, berço do samba, as
baianas, nas figuras de Tia Ciata, Tia Bebiana e muitas outras, dançavam e louvavam seus
orixás. Quem compõe este posto está ligado tradicionalmente à vida da sua comunidade. São
mães e avós de sambistas, ou seja, a transmissão de saberes, de história, raiz e cultura são
perpassadas de geração em geração. São também as que sustentam as comunidades, apaziguam
as divergências, bordam as fantasias, lideram e educam sua comunidade.

3.3 As Velhas Guardas
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Os anciãos em muitas culturas e sociedades como na África, no Oriente e em algumas tribos
indígenas é altamente valorizado por ser detentor de conhecimento e sabedoria. A história oral
é um marco dessa ancestralidade e do conhecimento que é passado de geração em geração. Não
é diferente que quando Donga, Pixinguinha, João da Baiana e outros bambas do samba se
juntaram para criar o conjunto da Velha Guarda, na década de 20 do século passado, estavam
interessados em manter viva a cultura viva, a ancestralidade e o conhecimento herdado e
acumulativo. Em 1970, por exemplo, Paulinho da Viola, ou o conhecido Paulinho da Portela
reúnem alguns sambistas de sua escola de samba a fim de que registrassem suas composições
em fita magnética. Assim, a escola de Osvaldo Cruz ganha mais notoriedade pela música
diferenciada, poética, "com uma determinada pulsação", dizia Martinho da Vila. A música
vivenciada, tocada e cantada pelos bambas da Velha Guarda guardam, de fato, reverência aos
partidos altos, aos sambas-enredo e sambas de terreiros ou de quadra, num circuito que integra
memória e pulsiona um espaço de resistência, de continuidade. Hoje, as Velhas Guardas das
tradicionais escolas de samba se reúnem na Associação das Velhas Guardas do Rio de Janeiro,
fundada em 07 de setembro de 1983.

4. POR DENTRO DO TERREIRO

(...) A noção de pertencimento, o envolvimento emocional, um sentimento de
raiz e tradição (...) são transmitidos naturalmente no seu viver cotidiano
porque para as famílias do samba ele não é só um lazer, mas uma forma de
vida e organização em comunidade. O samba festeja os nascimentos, anima
os aniversários, celebra casamentos e consola nas separações (...) o samba
reúne e aproxima: no vagão do trem, na volta do trabalho, ou no campo de
futebol, no dia de folga; ele ocupa toda a casa: o quintal, a cozinha, a sala e a
laje. É no dia a dia dessas famílias do samba que o fazer/fazer passa de uma
geração a outra. (MOURA, 1995. S/N)

A expressão "terreiro" remonta a ideia de comunidade, de espaço familiar que se
amplia ostensivamente. Também foi sendo ressignificada no samba como o lugar de
concentração das músicas e festas - o terreno e ensaios das agremiações, no qual "se cria, canta
e dança o samba". A questão da transmissão de saberes nas comunidades de samba no Rio de
Janeiro era algo extremamente devocional, no sentido de que o conhecimento das raízes pelos
mais novos se dá na apreensão dos traços culturais e ritualísticos que são construídos no
cotidiano. Podemos refletir sobre um trecho do samba de Hélio dos Santos, "Prazer da Serrinha"
(1978) feito para Dina Ivone Lara.
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Qualquer criança Toca um pandeiro, um surdo e um cavaquinho
Acompanha o canto de um passarinho sem errar o compasso
Quem não acreditar poderemos até provar,
Pode crer, porque nós não somos de enganar,
Melodia mora lá no prazer da serrinha.

Nas comunidades a transmissão de saberes se dá na presença, na oralidade, no
fluxo contínuo, na vivência e ((con)vivência) dos mais novos com os mais
velhos. As gerações mais antigas detém o conhecimento. Por isso, seus saberes
e olhares da história são tão relevantes nesse processo de apreciação e
manutenção da cultura. A escola de samba possui este nome justamente pela
intenção que esta assume e seu revestimento de significados. Está para além
de um espaço de aquisição de conhecimento formal - "é um espaço
privilegiado de transmissão de saberes e fazeres". (MOURA, 1995. S/N)

No artigo Arqueologia do samba enquanto arqueologia do poder (2015), Filipi Gradim
compreende o samba como uma manifestação a-temporal, falando sobre a liberdade de um
povo, sobre sua autonomia e o poder de vontade que este adquire em sua luta que pode ser
entendida como uma resistência cultural nas chamadas casas das “Tias”, ou, em muitos casos
considerados como mães, afinal, aquele que frequentavam eram considerados seus “afilhados”.
Não é à toa que foi batizada por um samba do Império Serrano de “mãe amor” por que
deliberava sobre comunhão, espiritualidade, cuidava de seus convidados como se fossem filhos,
passando valores e ensinamentos. O conjunto dessa relação foi denominado de “espírito
associativo” – característica própria dos negros brasileiros, como salienta o autor.

Livres foram os negros que puderam marcar presença na casa de Tia Ciata,
afirmando com isso uma vontade há muito tempo acumulada de tensões e de
esperanças, e que estava agora interessada em atualizar seu projeto, a saber: a
fundação de uma vontade autônoma e de uma comunidade seleta onde essas
vontades se encontrariam em nome da festiva afirmação de uma raça.
(GRADIM, 2015. Pp. 78).

Tal espírito associativo do qual o autor fala aparece com frequência em letras de samba que
relatam a receptividade com visitas (mesmo que inesperadas), a alegria da casa cheia, das
panelas fartas com feijoadas bem temperadas, aguardente sem receio nas mesas e o samba de
roda alastrando o ambiente a noite inteira, símbolo de uma generosidade, que talvez
pudéssemos afirmar como pertencente à essência do Samba reeditado não somente no coração
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do Rio de Janeiro, mas em outras localidades onde o Samba é fenômeno de criação. Tomamos
como exemplo para fins de ilustração, a letra do samba Pagode do Zé, do compositor Geraldo
Gamboa, nascido e residente na cidade de Campos dos Goytacazes.

Não fui convidado
Nem fui avisado pro pagode do Zé
Mas em casa de bamba
Quem preside é o samba
Você sabe como é
Segura o pé
Nós vamos chegar junto
Eu morei no assunto
Sei que é uma boa
O boato que corre
É que o Zé quase que morre
Se der por falta de uma pessoa
Não dá furo em convite
Se alguém lhe pede caridade
Nem só de pão vive o homem
Essa é sua expressão. Oh, que felicidade!
Pode contar comigo
Só não vou por um castigo
Na casa desse bamba
E acima de tudo onde tem pandeiro e surdo
Não pode faltar um samba.
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4.1 A dança

É sabido que a dança carrega as raízes do samba, sua história e energia das heranças
culturais trazidas da África e aqui mescladas com outras culturas. É na dança que o samba se
mostra e se veste de liberdade. Por isso, o samba representa a libertação dos corpos, do sambista;
o ritmo "provoca", convida, "atiça" à energia marcante dos instrumentos. Ela, a dança do
sambista, é tão importante dentro do circuito e da dinâmica do samba porque ao contrário de
outros estilos, onde encontramos marcação, passos e movimentos estritamente calculados, aqui
há liberdade de criação - é o que fundamento do ato de dançar no samba. O próprio estudioso
sobre danças, o pesquisador e jornalista José Carlos Rego, em seu livro de maior expressão
"Dança do samba", afirma que mesmo conseguindo registrar 172 passos diferentes, ele admite
que o samba não obedece à regras . O exercício da dança no samba requer "emoção interior de
cada um". É, portanto, uma experiência individual que ganha sentido no coletivo, ou seja, nas
festas, nos encontros com outros sambistas, outras emoções e histórias.

(...) Realizada só, em dupla, trio ou grandes grupos, suas fugas, contrafugas,
meneios, síncopes, contratempos múltiplos ou alternados, são determinados
pela emoção interior de cada um. Basta ver um grupo de 5 ou 6 passistas sob
a mesma ambientação, iguais fontes de música e ritmo, para verificar-se que
cada um dará ao corpo uma solução coreográfica própria. (MOURA, 1995.
S/N)

A dança possui desenhos inteiros daqueles encontrados no candomblé da Bahia, no caxambu
fluminense, nos xangôs de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, nas congadas de Minas Gerais, no
jongo do Espírito Santo e Minas, no batuque e samba caipira paulista, no tambor de Mina do
Maranhão, no lundu, no maxixe cariocas e também das tradições europeias, mostrando que há
uma troca intercultural entre as diversas danças que permeiam o território nacional. O samba,
portanto, se faz da troca e da experiência construída de inúmeras influências de outras danças
afro-brasileiras.

A música e a dança dos negros sempre foram sociais, comunitárias, e assim
prosseguem. Jamais são usadas para deleite pessoal, se nisto não houver um
aproveitamento coletivo. (Haroldo Costa, em As escolas de Lan. 58)

Nas palavras de Roberto Moura (1995) “equilíbrio, ritmo, agilidade, malícia e graça são alguns
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dos atributos da dança do samba".

4.2 A roda e a religiosidade

Segundo o pesquisador e jornalista Roberto M. Moura que mostrou as diferenças do
samba (como gênero), escola de samba (como institucionalização), e roda de samba (meio físico
de sua construção como identidade de um povo), a roda é o lugar que principia todas as coisas.
É o que já existia antes mesmo de se tornar samba, como cultura aceita e legitimada. Ela é,
portanto, o ritual que guarda e preserva as raízes da miscigenação afro-brasileira.

A alma doméstica, comunitária, da roda foi incorporada naturalmente aos
terreiros das escolas de samba, fundadas a partir do final da segunda década
do século passado. (MOURA, 1995. S/N)

Samba e religião por muito tempo foram temas indissociáveis, e ainda hoje essas
duas esferas sociais estão interligadas porque festa e fé, quase sempre andaram de mãos dadas.
Os primeiros sambistas, diz Marília Barboza e Arthur de Oliveira Filho, eram ao mesmo tempo
pais ou mães-de-santo famosos e respeitados, tais como: Elói Antero Dias, José Espinguela,
Alfredo Costa, Tia Fé, seu Júlio, Juvenal Lopes, dona Ester de Osvaldo Cruz. Sendo assim, a
figura do pai ou mãe-de-santo estavam cristalizadas à de sambista. Um exemplo disto é que os
terreiros de macumba, eram, por sua vez, também terreiros de samba. Em depoimento, Cartola
dizia: "Naquela época samba e macumba era tudo a mesma coisa". (em "Cartola, os tempos
idos. Rio de Janeiro: Gryphus, 1998. p. 82).
Seja por identidade seja por conveniência ou estratégia de sobrevivência, a
esfera do samba e da religião se misturavam desde antes de o samba carioca
ser chamado por tal nome e antes de existirem as escolas de samba. (MOURA,
1995. S/N)

A relação de crença religiosa e festividade permanecem vivas nas comunidades

mais

tradicionais do Rio de Janeiro. Tomemos por exemplo a Mangueira que promove honra à São
Sebastião nos primeiros segundos do raiar do dia 20 de janeiro e do Império Serrano que
comanda uma procissão em honra à São Jorge, no domingo subsequente ao dia 23 de abril.
A música, como um documento de resgate cultural e memória de um povo relata esta ligação.

Já coloquei na pedreira/ cerveja preta para o Rio Xangô/ cerveja branca
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também coloquei na mata/ a noite inteira seu Ogum bebericou (Império
Serrano 1985 - Samba, suor e cerveja, o combustível da ilusão).

Salve Ogum D´Ylê/ na imaginação de um guardião/
é lindo ver a tua imagem/ encantando a multidão.
(Grande Rio 1993 - No mundo da lua)

Oke-oke Oxóssi/ faz nossa gente sambar/ oke-oke
Natal/ Portela é canto no ar (Portela 1984 - Contos de
Areia)

Janaína agô, agoiá/ Janaína agô, agoiá/ samba com
rima/ com a força de Iemanjá (Mangueira 1973 Lendas do Abaeté)

Oh, meu pai Ogum na sua fé/ saravá Nanã e Oxumaré/
Xangô, Oxossi, Oxalá e Iemanjá/ Filha de Oxum pra
nos ajudar/ vem nos dar axé/ nos erês dos orixás (...
minha mãe) (Mocidade 1976 - Mãe Menininha do
Gantois)

4.3 A Comida

O papel das comidas nas festas de samba do Rio de Janeiro reflete o que é de costume
nas tradições africanas. O comer e beber tem um valor para além da ação biológica, ela
transcende as questões físicas, mas analogicamente, simboliza a energização de toda a
comunidade, renovando os laços sociais e afetivos do povo que do ritual participa.

(...) Comer no samba equivale a viver, preservar, comunicar e reforçar
memórias individuais e coletivas. (MOURA, 1995. S/N)

Desde os tempos de samba de Tia Ciata, por exemplo, muito se consumiu em termos de comida,
bebida, e além da arte, é claro. Os quintais eram convidativos destes três fatores que, para um
bom sambista que se preze, não pode deixar de haver. "Não há reunião de sambistas sem o
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prazer do preparo e da degustação de iguarias feitas pelas tias baianas".

Tanto nas tradições de Angola/Congo, no ritual do banto, quanto nas da Nigéria, com
o nagô, cozinhar é um ritual, um ato consagrado.

Noites inteiras são destinadas ao preparo dos alimentos que fazem parte das
festas, sendo que as pessoas especiais em cada comunidade de samba têm a
responsabilidade de preparar as carnes dos animais, os cereais, os legumes, as
frutas. (MOURA, 1995. S/N)

33

PARTE II
O SAMBA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
Campos dos Goytacazes é uma cidade localizada no interior do estado do Rio de
Janeiro, para ser mais preciso no norte fluminense do estado, com estimativa de quase 500.000
habitantes (dados do último IBGE - 2016) e com área de unidade territorial de 4.026, 698 km²
(IBGE – 2015), ou seja, é a maior cidade em termos de extensão territorial do estado. Com mais
de 180 anos de emancipação político-administrativa, Campos foi até fim do século XIX uma
cidade agropecuária e comercialmente açucareira.
Com alta produtividade de cana de açúcar, a mão de obra especializada nos grandes
arrendamentos de terra era composta por escravos advindos de várias regiões do país, que eram
importados de países africanos. A cidade foi considerada a última cidade do estado do Rio de
Janeiro a extinguir a escravidão. E mesmo após a abertura do processo democrático no Brasil
vemos traços fortes de patriarcalismo, apadrinhamentos e subserviência do homem negro em
relação à elite local.
Não podemos deixar de destacar um fator relevante que é a forma como a cidade também é
conhecida. Campos, também chamada de planície goitacá recebe esta expressão porque esta
região era originalmente habitada por índios goitacás. Estes foram confrontados, colonizados e
deveras dizimados por colonizadores portugueses que em solo goitacá vinham habitar.
Dessa forma, pensemos em uma população majoritariamente negra, pobre, de cultura e
religiosidade africanas que precisa criar condições de criação e manutenção de suas vivências
e representações coletivas para se manter viva e permanente. Neste cenário, como em vários
outros cenários de luta pela legitimidade de um povo por meio de seus costumes, religião,
gastronomia e também pelo viés da musicalidade, o samba traduz essa luta e se configura em
pano de fundo que traçam a bandeira de resistência, devoção aos orixás, festas e espírito de
associação com seus pares.
As análises que iremos realizar doravante estão baseadas nos relatos presente no livro “Campos:
50 anos de Carnaval”, de Jorge da Paz Almeida. Na década de 1910 começam a surgir os
cordões de índios, os blocos e os ranchos, além dos grandes clubes. Porém, neste espaço de
cultura afro-brasileira o negro não se vê representado, nem inserido. Era festa de negro com
traduções e discursos da aristocracia. Em 1970 foi fundada a U.B.S.C. - União dos Blocos de
Samba de Campos, primeira entidade carnavalesca do município. Já em 1978 passou a existir
a AESC - Associação das Escolas de Samba de Campos. A partir desses entraves e conquistas
o negro vai abrindo seu próprio caminho para aquilo que lhe compete. Que é seu: o carnaval, o
samba e a negritude.
A cidade de Campos dos Goytacazes trás consigo um emaranhado gigantesco de histórias e
estórias populares que teceram e construíram o imaginário social do povo campista. Em terra
goitacá temos a altivez do Boi Pintadinho, - símbolo de folclore regional, como também o
Ururau da Lapa. Tivemos os cordões de ouro carnavalesco agitados pelos índios goitacás com
seus machados de madeira; temos blocos de samba e escolas de samba. É por meio desse
turbilhão de contravenção e autoria popular que passearemos. É claro que construiremos nosso
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olhar de um lugar específico. O lugar da cultura popular e da cultura negra que o samba carrega,
mergulhando no samba específico do G.R.B.S. Os Psicodélicos, considerando profundamente
os fatores que mobilizaram sua criação e os sujeitos responsáveis, de forma direta ou
indiretamente.
É importante notar a dificuldade que encontramos que no que se refere às referências
bibliográficas, é quase nula a bibliografia referente ao Samba em Campos, o que nos forçou a
buscar referências em artigos de jornais, revistas sobre o samba, mas, basicamente nossa
pesquisa foi apoiada nas entrevistas e vivências da Velha Guarda dos Psicodélicos. Nesse
sentido, iremos nos basear no livro 50 anos de carnaval de Jorge da Paz Almeida, dos
depoimentos, análise dos relatos dos pesquisadores sobre o samba local, amantes e fiéis do
bloco Os Psicodélicos, além de compositores de sambas-enredo da cidade e as matérias
jornalísticas para corporificar nossa pesquisa. Na verdade tivemos dificuldade em encontrar
material que nos ajudasse a entender senão as entrelinhas do samba de Campos, ao menos
tangenciar todas as figuras substanciais, blocos e escolas de samba.
O que temos como ponto de apoio é a obra, citada anteriormente, escrita em linguagem popular
e com intento de alcançar grande público, “Campos: 50 anos de Carnaval”, do autor Jorge da
Paz Almeida, ou como conhecido na comunidade do samba, “Jorge Chinês”.
Esta obra, como já dito, a partir de um olhar específico, representa o olhar apaixonado pelo
samba e pelo carnaval de Jorge Chinês. Este fez um importante trabalho, que é o de catalogar
cordões, blocos de samba e escolas de sambas que tiveram grande circulação e popularidade no
carnaval de Campos. Além dessas contribuições, o autor tornou evidente figuras excêntricas do
carnaval, que conheceu em vida. Companheiros de empreitadas de carnaval, que largavam seus
afazeres cotidianos em época de samba e tambores para agitar o carnaval com trabalho, suor e
celebração.
Na contramão, vale lembrar que o trabalho apesar de autoral apresenta uma dinâmica própria a
partir das lembranças, da reconstrução da memória individual do autor que se imbrica com a
memória coletiva da comunidade do samba, não respeita o tempo cronológico e uma ordem nas
amarras das histórias. O que dificulta a leitura, levando-nos a buracos profundos como datas
dos eventos históricos. Isso não quer dizer que o trabalho de Jorge da Paz não é substancial e
merecedor de honras. Na verdade, seu trabalho, como ele mesmo diz no livro não tinha, em
primeira mão, a intenção de ser publicado como livro. Muitas vezes o responsável pela obra
cogitou transformar as inúmeras peripécias em artigos para o jornal “A CIDADE”, onde já
comandava a coluna “Na Batida do Samba”. Sua intenção era focalizar os acontecimentos
referentes ao samba local, que aconteceram entre 1925 e 1975, de forma despretensiosa a fim
de levar a seu leitor momentos de descontração, risos e prazeres. Mas, como o próprio Jorge
disse: “Como nem sempre se faz o que se pensa, também a ideia da série de artigos não fugiu à
regra”.
Jorge Chinês foi um importantíssimo carnavalesco na cidade de Campos dos Goytacazes. As
agremiações de samba mostravam muito respeito pelo seu engajamento cultural e político. O
escritor, que também foi compositor de sambas carnavalescos foi um pesquisador autêntico que
não media esforços para se manter informado das novidades do mundo do samba, como buscar
recursos na capital que na época era o Rio de Janeiro, com seus companheiros de estrada, para
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fornecer e as vezes financiar as alegorias, fantasias e outros inúmeros adereços que comporiam
o carnaval de Campos.
De outro modo, destacamos de forma geral a obra “Campos: 50 anos de Carnaval” como um
manancial de história oral, memória coletiva e sentimentos tais como de identidade e
pertencimento de um negro sambista da periferia que corporifica com seus discursos, seja no
samba, seja nas histórias, a trajetória, as lutas e a resistência de um povo miscigenado que
compõe e dá vida à história local.
Pois bem, começaremos então nos debruçando sobre a vida e obra deste que foi compositor,
carnavalesco e escritor.
2.1. Campos: 50 anos de carnaval
Jorge da Paz Almeida, amplamente conhecido e reverenciado como “Jorge Chinês, da
Mocidade Louca” (G.R.E.S. Mocidade Louca) nasceu na cidade de Campos e trabalhou como
instrutor de disciplina, um cargo atualmente extinto, no Colégio Liceu de Humanidades. Sua
função era coordenar e fiscalizar os corredores da escola impedindo que os alunos
tumultuassem esses espaços e fiscalizar se os alunos estavam devidamente uniformizados. Na
fala do professor de História e pesquisador de samba e carnaval de Campos dos Goytacazes,
Marcelo Sampaio: “O Jorge da Paz Almeida é uma figura muito emblemática no nosso
carnaval”.
Mergulhado na tradição do samba, Jorge da Paz conheceu demandas, anseios, padrões
estéticos, saberes e fazeres a ele associado. Desde dentro dessa festa, Jorge da Paz assumiu com
destreza e perspicácia a missão de mediar e explicitar, na composição de letras de sambasenredos, os padrões estéticos, saberes e conflitos enfrentados por ele em conjunto com seus
companheiros de escola de samba, em meio ao cotidiano de preconceito racial e desigualdade
de oportunidades e renda, que tanto marcam a vida do negro no Brasil. Sua voz criava o tom de
denúncia junto à necessidade de espaços públicos que dialogassem com o caráter da música
negra existente na cidade de Campos dos Goytacazes e, no mesmo tom, alavancava elementos
que foram cruciais na construção de uma identidade sambista no norte fluminense do estado do
Rio de Janeiro.
Jorge da Paz Almeida nasceu em 03 de março de 1916. Filho do pedreiro Silvestre de Almeida
e Maria Leopoldina Almeida. Nasceu de um parto complicado sob a proteção de Nossa Senhora
da Paz.
Jorge da Paz, ao longo de sua vida assumiu diferentes papéis. Saiu do Morrinho, bairro
periférico da cidade de Campos dos Goytacazes para ser protagonista na busca da construção
de condições para a integração do negro na sociedade brasileira. Foi jogador de futebol, bedel
do Colégio Liceu de Humanidades de Campos ( que podemos traduzir também como instrutor
de alunos, o que lhe conferia poder e autoridade diante dos alunos), sambista, fundador da
Escola de Samba a Academia de Ritmos Mocidade Louca, contribuiu na formação do bloco de
Carnaval “Os Psicodélicos” dando as cores do seu time Fluminense para essa agremiação.
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Jorge da Paz é intimamente ligado à Escola de Samba Mocidade Louca, que fica no Parque
Rosário, numa área que durante muito tempo foi chamada de Morrinho e nos mais antigos
continua sendo chamado de o reduto carnavalesco. E lá, com a Mocidade Louca, ele se tornou
PATRONO do Morrinho. Também foi Presidente de Honra da A.E.S.C (Associação das
Escolas de Samba de Campos). Ele foi uma figura que teve uma preocupação, mesmo sem ser
pesquisador, de tentar registrar um pouco da história do samba e do carnaval de Campos num
livro que teve até duas edições, uma revisada e atualizada, que foi o livro “50 anos da história
do carnaval de Campos”, o qual nos referimos. E nas palavras de Marcelo Sampaio: “Mas esse
livro, e eu falo com a maior tranquilidade, tem uma falha que não tem datas. E eu falei isso com
o Jorge da Paz quando ele era vivo. É um livro que pra gente pesquisar e estudar a partir dele
dá trabalho porque são citados nomes”.
Conversando com as filhas de Jorge da Paz, Clea Leopoldina Moraes Almeida e Clésia
Glória Moraes Almeida, popularmente conhecidas na comunidade do Morrinho como Cléa e
Neném, muitas outras histórias apareceram. Histórias daqueles que viveram perto, de quem
acompanhou a trajetória do sambista. Histórias que, mais uma vez, ajudam a compor a memória
de um indivíduo que está para além de ser apenas um. Jorge Chinês representa um coletivo de
sonhos, lutas e conquistas na história do carnaval campista.
Vale ressaltar que a contribuição das irmãs Almeida no tocante a nos abrir a história do pai, da
agremiação e até mesmo dos pormenores da comunidade do Morrinho são extremamente
relevantes. Estamos falando não apenas de filhas emocionadas e apaixonadas pelas peripécias
do pai. Estamos nos referindo a duas engajadas mulheres no samba local, que contribuíram com
a história e a vida do G.R.E.S. Mocidade Louca quando, em 1988 assumiram a direção da
agremiação, junto com a vice presidente, a professora Rosinéa Belmont da Fonseca, em uma
época de grande preocupação e alguns percalços que a escola vinha passando. Um desses
percalços foi o abandono, sem justificação, do então presidente da agremiação, o comerciante
Mário Barreto.
Em depoimento elas contam como Jorge da Paz Almeida ajudou a fundar o Campos Atlético
Association. As cores do time, roxo e preto de futebol intensificam o sentimento de protesto
porque se mantem como um time de futebol de negros. É importante dar visibilidade a este
episódio já que o negro não tinha acesso a um time de futebol social. Jorge, que estava no Rio
de Janeiro servindo ao Exército, ao regressar para a cidade natal decidiu, junto com seus amigos
fundar o Campos Atlético Association. As paixões de Jorge da Paz Almeida eram o samba, o
futebol e o carnaval.
Como bom carnavalesco persuadia por meio dos encantos das histórias de samba os alunos do
Liceu de Humanidades, a desfilarem na escola de samba Mocidade Louca com suas famílias.
Os alunos, os professores do Liceu aos poucos iam deixando de lado a vergonha de gostar de
samba.
Vale ressaltar a importância, no sentido de construção histórica e cultural, da parceria entre o
bloco de samba Os Psicodélicos e a escola de samba Mocidade Louca. Ambas as agremiações
nasceram no coração da Comunidade do Morrinho, que por assim dizer, simboliza a construção
de uma identidade do samba que enaltece o povo nascido na comunidade e que foi, e ainda é
palco para o aparecimento de compositores e amantes do samba. Neste sentido, tanto bloco
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quanto escola caminham lado a lado construindo seus próprios porta vozes da música que reúne
traços da luta do negro no Brasil.
2.2 G.R.E.S. Mocidade Louca
Reverenciada como uma das escolas de sambas mais antigas e tradicionais da cidade
de Campos, o G.R.E.S. Mocidade Louca, que tomou o coração e a alma do sambista e
carnavalesco Jorge Chinês passou por alguns altos e baixos na década de 1970. Desde 1974 a
Escola estava passando por uma crise financeira, além da carência de títulos no carnaval,
ficando nos carnavais da época sempre em 2º ou 3º lugar. Estava em época de voltar a tona com
tudo. Foi então que meados de 1980 a escola decidiu homenagear o Centenário do Liceu de
Humanidades de Campos, com um enredo. Essa empreitada deu à escola o 2º lugar – o que foi
de grande contentamento do então presidente da agremiação Sebastião Rodrigues. A partir deste
momento bons ventos e muito entusiasmo preencheram a escola. Até que outra onda de
problemas como o revezamento constante na Presidência da agremiação, a ausência no desfile
de 1983 e o fracasso da agremiação levaram-na a problemas com a Receita Federal.
(...) O fracasso de 1983 deixou a Mocidade em situação difícil com a Receita
Federal. Inadimplente, a Escola deveria desaparecer, o que não foi aceito pela
maioria que compareceu à reunião, mas não abriram mão do nome Mocidade
Louca. A solução encontrada no final dos debates foi o nascimento da
Associação de Arte e Cultura , com novos estatutos, moldados para que a nova
entidade não tivesse suas atividades unicamente voltadas para o carnaval. O
grupo composto por Augusto Alves, dr. Maurício Pereira Nunes, Ciro Braga,
Carlos Augusto e R0oberto Luiz Antunes, presidido por Jorge da Paz
Almeida, Ciro Braga vice administrativo e Augusto vice de eventos e
promoções, providenciaram registro dos novos estatutos, dando à Escola
personalidade jurídica com C.G.C e tudo que tem direito. (ALMEIDA, Jorge
da Paz. 1975 à 1972).

Foi realmente uma fase muito angustiante e desastrosa para a agremiação. Sem se apresentar
por quatro anos consecutivos ficava mais difícil ainda reunir e resgatar os antigos componentes
e parceiros da escola, que por sinal já tinham se vinculado à outras escolas de sambas. Entre
trancos e barrancos a escola sobreviveu e hoje, em depoimento, as filhas de Jorge Chinês falam
da criação e sustentação da agremiação com muito orgulho. Lembram-se dos desfiles que eram
feitos na XV de Novembro, de onde as alegorias saíam em direção à Praça São Salvador, uma
das maiores localizações centrais e populares da cidade e Campos. Cléa e Neném contam que
os rapazes do Morrinho vestiam saias e saíam de mulher. Ao serem indagadas se a Mocidade
Louca tinha uma relação com a Mocidade Alegre de São Paulo Cléa respondeu que não. Era o
contrário, a Mocidade de São Paulo que, segundo ela, tinha uma relação com a Mocidade daqui.
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“A Mocidade Louca surgiu com os meninos daqui que se vestiam de sainha para brincar o
carnaval. Eles foram aumentando em números. Jorge pensou vamos ter de identificar tudo isso.
Aí colocou nome de Mocidade Louca. Assim surgiu a Escola de Samba Mocidade louca. Os
meninos já estavam maduros. A Mocidade Alegre foi por conta do Simpósio que Jorge da Paz
participou em Santos, SP. Lá ele apresentou tese, fez música, entrou em concurso, enfim fez a
dele lá. Lá o pessoal achou interessante de aqui ser Mocidade Louca e lá Mocidade Alegre –
tem uma reportagem da veja em 2009 que faz alusão a essa história”, diz sorridente.
Segue reportagem:
::.. HISTÓRIA ..::
G.R.C.E.S.
Fundação:

MOCIDADE
24/09/1967

-

Cores:

Verde,

ALEGRE
Vermelho

e

Branco

Títulos:
Av. Casa Verde, 3498 - Limão - 3857-7525

A Mocidade Alegre foi fundada pelos irmãos Carlos, Salvador e Juarez da Cruz (este último
é o presidente de honra da escola), com o intuito de se divertirem durante o carnaval, como já
faziam em sua cidade natal: Campos-RJ.
No ano de 1958, em homenagem ao prefeito da Capital, que iniciava campanha de
recuperação dos bondes e ônibus da cidade, o bloco saiu com o nome de "Bloco das Primeiras
Mariposas Recuperadas do Bom Retiro", já que Juarez e seus amigos moravam na rua José
Paulino, centro comercial de roupas feitas, armarinhos e enxovais.
Havia um código entre os componentes do Bloco, embora a maior parte deles fosse casada
e suas mulheres pretendessem participar, isso era vetado a elas. Por imposição de um dos
componentes do grupo, que se recusava a sair fantasiado de mulher, no ano de 1963, eles
saíram de palhaços e percorreram a avenida São João, onde a Rádio América promovia o
Carnaval de rua com exclusividade. Nesta época cada bairro fazia seu próprio Carnaval,
promovido geralmente por firmas comerciais quando o bloco passava em frente ao palanque
armado próximo ao Cine Paissandu, o apresentador disse em alto tom: "É um bloco muito
alegre, um bloco de sujos, como existem muitos no Rio de Janeiro".
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Ao sentarem na esquina da São João com Conselheiro Crispiniano, aquela frase não saía de
suas cabeças. Estavam no meio-fio, descansando, quando resolveram dar um nome ao bloco.
Entre muitas sugestões o escolhido foi "Mocidade Alegre", já que ao se apresentarem eles
evocaram na lembrança do locutor os melhores tempos do Bloco Carnavalesco Mocidade
Louca, de Campos e "alegre" foi o adjetivo usado para apresentá-los ao povo.
Foi em meados de 1967 que se criou a Federação das Escolas de Samba de São Paulo. O
Radialista Moraes Sarmento convocava todas as escolas, cordões e blocos carnavalescos para
organizarem o Carnaval paulistano de 1968. As reuniões eram realizadas no Paulistano, na
Rua da Glória. A partir dos estatutos dos “Acadêmicos do Peruche” foi elaborado o da
Mocidade Alegre, em 24 de setembro de 1967 se transformou no Grêmio Recreativo Mocidade
Alegre, sendo seu primeiro presidente Juarez da Cruz.
A Mocidade Alegre conseguiu a proeza de ser tricampeã do carnaval paulistano logo após
subir para o grupo principal. Em 1970, venceu o Segundo Grupo e, nos anos seguintes, já
promovida, foi campeã logo de cara, em 71/72/73.
A Mocidade foi a primeira escola paulistana a introduzir destaques sobre os carros
alegóricos, adereços de mão e alas coreografadas. A escola também teve a honra de ser a 1º
Escola de Samba a ser convidada pelo Ministério da Cultura a representar a Cultura da Raiz
Paulistana na Europa. A escola é conhecida também como "A Morada do Samba".
Até o início dos anos 80, a Mocidade Alegre trazia muitos temas relacionados à raça negra
e a sua saga no Brasil. Atualmente, enfrenta um período de mais de vinte anos sem ganhar um
campeonato, mas vem chegando perto de quebrar o tabu. Na década de 80, foi vice-campeã
em 81 e 88. Nos anos 90, chegou em terceiro lugar em 93, 96, 98 e em 2000, mantendo-se
sempre entre as principais agremiações paulistanas.
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2.3 Os Blocos de Samba

Jorge da Paz nos apresenta como as agremiações de carnaval, na categoria de blocos de
samba deram seus primeiros passos. Para tal, transportaremos palavra por palavra do autor
sobre estas estórias.

Nossos primeiros Blocos Carnavalescos, ou Blocos que já existiam na época
em que remonta este livro, não eram Blocos com objetivo de disputar títulos;
eram Blocos só de rapazes que se uniam para um desfile alegre,
despretensioso, com o objetivo de divertimento dos seus companheiros, e
agradar aos que iam à rua para ver o Carnaval. “Bumba meu Boi”, “Os
Fiteiros” e “Família Conchambrança”. Estes Blocos, compostos só de rapazes,
tinham liberdade para sair à hora que entendessem. Primeiro porque o
Carnaval não era esquematizado, os responsáveis faziam o Carnaval para o
público, sem caráter competitivo, tendo como objetivo máximo a alegria
carnavalesca. Nos anos finais da década de vinte, depois de vinte e cinco e
início de 30 surgiram os nossos blocos carnavalescos mais positivos no
sentido de disputa, porque no terreno da graça e da alegria, aqueles que
tiveram participação importantíssima deixando até os dias de hoje lembrança
da música tão cantada pelos “Conchambranças”. (ALMEIDA, Jorge da Paz.
1975 à 1992).

É com essa fala estonteante que Jorge Chinês nos apresenta uma história que
autentifica os blocos carnavalescos, como conhecemos hoje. Porém, mais do que isso, apresenta
o início de uma caminhada longa de mudanças e transformações sociais dentro de um circuito
cultural no qual apenas uma parcela social podia conferir. O sexismo perdeu espaço para uma
heterogeneidade e pluralidade tão típica do samba e da festa popular.
Nos adentraremos em histórias tão singulares de blocos de samba, mas ao mesmo tempo tão
próximas no sentido de pensar a motivação e o sentimento de identidade coletivo que gerou
tantas cores, tantas alas, tantos compositores, tantos hinos e louvores ao samba, à vida, ao lugar
de pertencimento.
De caráter regional, os blocos de carnaval, em sua gênese se valiam de coristas, do sexo
masculino, obrigatoriamente, carregando escudos. Estes formavam alas laterais e carregavam
ao estilo de porta-bandeira os escudos que faziam parte das alegorias, e que, por sinal, eram de
alto custo e gosto refinado, dando coesão ao enredo. Outras delegações que compunham um
bloco de samba eram as figuras de centro, baliza, porta-bandeira e conjunto musical que é o
ponto alto dos blocos. Eram esses conjuntos os responsáveis pelas marchas-rancho ou estilo
marcial, que exigiam o glamour de orquestras que se corporificavam em tubas, trombones,
clarinetas, saxofones, pistões, entre outros instrumentos da modalidade.
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Foram nos anos entre 1925e 1950 que a participação dos blocos de carnaval se tornaram mais
veementes e estáveis em suas atuações. Foi no decorrer dessas quatro décadas que o quantitativo
de blocos disputando a preferência do povo cresceu. A popularidade dos blocos ganhou as ruas
e a sociedade como um todo. A população campista esperava com ânsia e euforia o bloco de
sua preferência desfilar na Praça São Salvador – local de maior concentração e destaque dos
desfiles campista. Estamos desta forma, falando de década que deram vida à blocos, tais como:
Miquelina, mais tarde conhecida por “Felisminda Minha Nega”, “Pega Veado”, “Quem sabe
não Diz”, “Tá Lá”, “Lourinha da Lapa”, “Lampeão”, “Deixa Que Eu Chuto”, “Os Corujas”,
“Rouxinol da Lapa”, “Prazer das Morenas”, “Jaú do Norte”, “Apaixonados das Morenas”,
“Coração das Morenas”, “Apaixonados do Norte”, “Mastiga”, “Flor de Maio”, “Macumba da
Cidade”, “Nós Viemos da Macumba”, “Geme Que Tem”, “Gemer Não Faz Mal” e “Os
Vagalumes”.
Vejamos duas significativas marchas dos primeiros blocos de carnaval de Campos:
Marcha do bloco “Pega Veado”
Chega momo, chega
Os cordões vem com amor
São os caçadores e na Zona do Terror
Dos Filhos do Sol, brilha a Estrela
E na sua luz surgiu a Lira Brasileira
Dizem que ele sabe
Mas não diz nada a ninguém
Pobre das Morenas que Paixão não tem
Com medo do Pega o Prazer precipitado o Felisminda já é noiva do Veado.
Marcha do bloco “Prazer das Morenas”
Seu prazer está no cachimbo
Pois as Morenas eu nunca vi
Me solte um tango
É o que posso fazer a ti
Tu nunca foste Prazer das Morenas
Pois as pequenas não são mulheres tolas
Mas sempre foste
Prazer das suas negas
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Ou alegria intensa das crioulas.

Ressaltamos que mesmo os blocos de carnaval tinham sua política particular de colocar na rua
marchas de desafio. Era uma espécie de rivalidade saudável, que tinha por função acalorar o
carnaval, agitar os corpos e levar o povo, que já tinha seu bloco predileto, a aclamar seu bloco.
E sobre a valorização e o que os blocos carnavalescos representaram no passado, Jorge da Paz
afirma:
(...) Desta maneira, mesmo estando com os dias contados, a não ser que se
transformem, os blocos carnavalescos que prestaram grande colaboração ao
carnaval campista, participando com fruto do sacrifício de seus diretores.
Glória, pois, aqueles que sustentaram e sustentam estas sociedades, temos
ainda fazendo o possível e o impossível para manter acesa a chama que
alimenta a existência desse tipo de sociedade carnavalesca. (ALMEIDA, Jorge
da Paz. 1975 à 1992).

A transformação dos blocos carnavalescos em blocos de samba não só foi uma
necessidade para aqueles que tinham interesse em dar continuidade a existência de seus blocos,
como também fluxo natural do sistema carnavalesco que vê, a partir deste momento, os blocos
de samba como “coqueluche do momento”, nas palavras de Jorge da Paz.

Estamos passando neste momento por uma mudança radical no reduto do samba não apenas a
nível local, no tocante às transformações que os blocos de samba deram à forma de organização
do samba na cidade de Campos dos Goytacazes. Mas, em um sentido amplo se levarmos em
consideração a imbricação e polissemia que o samba da capital e o samba goitacá tem uma com
a outra. Vale lembrar também que em se tratando de cultura popular a quimera da se pensar as
culturas como parcelas menores de lago maior não é tão feliz assim. O que estamos querendo
dizer aqui que de forma alguma o carnaval produzido em Campos dos Goytacazes é subproduto
daquele apresentado na capital do Rio de Janeiro. Um não está em detrimento do outro. Pelo
contrário. O que defendemos aqui é uma construção coletiva, mesmo que os marcos históricos
deles não sejam alinhados e que os fatores sociais tenham sido diversos. Acontece que enquanto
manifestação do povo o samba em macro escala se popularizou nos bairros da capital, e de
forma também se legitimaram enquanto cultura popular no norte fluminense do estado.

É com este parecer que entraremos em outra zona de análise. Pensaremos, a partir de agora, nos
blocos carnavalescos enquanto forma de organização popular. Estes que deixaram de serem
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blocos soltos e descompromissados e que passaram a ter uma dinâmica própria de formato,
ordem e que foram os responsáveis pela necessidade de se pensar uma organização social que
representasse seu lugar no carnaval campista, a U.B.S.C. (União dos Blocos de Samba de
Campos). Estamos falando dos blocos de embalo, blocos avulsos ou como se popularizou,
blocos de samba.

Com a oficialização dessas sociedades no samba começaram a aparecer nas manhãs de
domingos os blocos de embalo ou blocos avulsos. Melhor provocarmos o termo “blocos
avulsos” já que o que se denominava de “blocos de embalo” são aqueles que não possuem
número de componentes limitados ou controlados. Como exemplos desta categoria tiveram
alguns como o bloco “Vinte de Ramos”, “Cacique de Ramos” e “Bafo de Onça” que desfilavam
na capital do estado, sem dia e horário marcados. Algumas das características deste tipo de
bloco são as fantasias da mesma cor e com apenas um modelo quase todos os anos. É uma
tipificação de bloco que apareceu na cidade do Rio de Janeiro.

Já na cidade de Campos dos Goytacazes surgiu outra categoria: os blocos avulsos. A exemplo
destes teve o “Alambique de Barro”, que foi conhecido do carnavalesco Jorge da Paz. Os blocos
carnavalescos se tornaram populares pelo fato de apresentarem marchas de deboche aos colegas
de outros blocos. Porém, esta não era uma regra de conduta. Existiam blocos sérios, mas que
não gostavam de ter que ter o compromisso e a seriedade de se apresentar em horários previsto
e a noite. Isso porque, segundo a bibliografia estamos falando de foliões sérios que gostavam
de aproveitar inteiramente o carnaval, brincar o carnaval.

Sobre esta categoria podemos

ressaltar os blocos: “Família Conchambrança”, “Nós Viemos da Macumba”, “Você Me Acaba”
– que estava ligado ao clube de futebol Campos Atlético Associação, “Mosqueteiros da
Baixada” – ligado ao Americano Futebol Clube e “Mama da Burra” – ligado ao Goitacaz
Futebol Clube.

Estamos nos referindo a uma grande organização carnavalesca com bandas e seus inúmeros
instrumentos tocando marchas e sambas de carnaval nas manhãs de domingo, que tomaram
corpo na década de 1960, chamando a atenção de carnavalesco, até se tornarem oficialmente
blocos de samba. Alguns desses blocos que se popularizaram a partir dos anos 60 foram:
“Unidos de Cambaíba” – que logo se transformou na escola de samba Acadêmicos da Barra
Limpa de Goitacazes; “Império da Folia de Rosa de Alexandre”, “Quem Não Viu Vem Ver” e

44

“Os Psicodélicos” – bloco de samba ligado à comunidade do Morrinho, que por algum tempo
ficou sem blocos de samba por conta da existência da escola de samba Mocidade Louca na
mesma comunidade.
Os blocos de samba não paravam de aparecer. Tantos outros como “Cacique de São Caetano”,
“Unidos de São José”, “Os Queridinhos”, “Unidos da Celf” e “Baba de Gato foram ganhando
espaço na cena cultural de Campos, até que os blocos de samba “Quem Não Viu Vem Ver”,
“Os Psicodélicos”, “Acadêmicos da Barra Limpa”, Cacique de São Caetano” (já mencionado),
“Unidos de São José” (já mencionado), “Os Queridinhos” (já mencionado) e “Baba de Gato”
(já mencionado) resolveram fundar a União dos Blocos de Samba em Campos, sob a direção
ousada de Luiz Paulo Ribeiro (Ratinho), Silvio Machado e Elísio Rodrigues, tendo a frente do
Departamento de Turismo da Associação, Vilmar, que oficializou os desfiles dos blocos de
samba. Essa iniciativa só fez alavancar ainda mais o boom que os blocos de samba estavam
ganhando no carnaval de Campos. Rapidamente esse fervor se alastrou e outros blocos foram
surgindo. Podemos citar: “Dengoso de Nova Brasília”, “Unidos do Parque Lebret”, Cacique da
Pecuária”, “ em Cima da Hora” e “ Canarinhos de Guarus”.
Sobre o bloco de samba “Os Psicodélicos”, como exemplo, as filhas do carnavalesco Jorge da
Paz Almeida, Cléa e Neném, que são moradoras da Comunidade do Morrinho, atestam:
“O bloco ‘Os Psicodélicos’ veio a atender essa nossa carência do carnaval na rua. Saíam aqui
mães com suas filhas durante vários anos. Só que o bloco foi organizando mais, saindo um
pouco da brincadeira de domingo. Porque quando a gente saía, saíamos mesmo, para brincar
mesmo”. E continuam: “O bloco ensaiava numa área que tinha na Rua Sacramento, onde
ensaiavam seis ‘tamborzinhos’. Começava a bater e a gente brincava ali. O bloco ia na rua. O
abre alas, os adereços eram feitos de isopor com muito carinho. Tudo muito bonitinho. Tanto
que “Os Psicodélicos” ganhou fama porque para sair nesse bloco tinha que conhecer alguém
que era daqui, tinha de ser íntimo de alguém. As pessoas daqui que davam o passe para que
alguém de fora saísse. Era assim porque era tudo família. Um bloco família. Por sinal, moça
muito alegre, muito assanhada não saía porque aqui era um bloco família. Os meninos tomavam
conta das moças. Por isso que os Psicodélicos ganhou toda essa fama. Bloco de elite, de rico.
Porque aqui era centro e além disso tinha a “Mocidade Louca” que já era uma Escola de Samba
diferente”.
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Entre as inúmeras vantagens que os blocos de samba trouxeram para ao carnaval de Campos,
uma delas e substancial foi a criação da ala dos compositores dos sambas-enredo. Citamos:
Silvio Feidith Filho, de “Os Psicodélicos”; Cláudio da Hora, Eneida, Josélio Feidith e Beto do
Boné – outros grandes compositores ligados à Comunidade do Morrinho; Geraldo Machado,
de “Quem Não Viu Vem Ver”; Luiz Alves, do “Unidos da Celf”; Clímaco Viana, de “Cacique
da Pecuária”. Para fins de apreciação, vejamos o samba “Roda de Samba”, de Silvio Feidith.

RODA DE SAMBA
(Silvio Feidith)

Quando entro na roda de samba
E vejo um samba, tenho que ficar
Laiá, laiá, laiá, até o sol raiar
Samba a coisa esquenta, o calor aumenta
Não posso parar ô-ô-ô-ô até o sol raiar
E assim todos se sentem
Neste ambiente poético
Por isso naturalmente passaram a ser Psicodélicos
Na parada do samba
A turma reclama para recomeçar
Os novatos fazem bom ato
Aprendendo o nosso laiá-laiá.
O samba acima que enaltecia o bloco “Os Psicodélicos”, da Comunidade do Morrinho, logo
despertou um sentimento de competição no bloco “Quem Não Viu Vem Ver”, levando seu
compositor, o Geraldo Aguiar a criar tal proeza:

Depois daquela grande apoteose
Nós estamos novamente desfilando na avenida
O Rio Paraíba murmurando, o Cais da Lapa e a Catedral
O bloco ia ganhando os aplausos
Quando meu amor chorando vi surgir na multidão
As flores que ela em pranto me ofertava
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Pareciam lágrimas no chão
E eu como se fosse uma criança
Pra ela entoava uma canção
Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar.

E Geraldo Aguiar continua ao enaltecer o bloco:

Foi numa noite de gala
Na praça do São Salvador/Batia meia noite lá na Catedral
O nome surgiu sem querer/A turma ouviu e gostou
O nome do bloco é “Quem Não Viu Vem Ver”.
A “Unidos da Celf” também colocou vários sambas autorais na avenida, graças aos
compositores Lenício Guimarães e Haroldo. Vejamos:

Com este samba quente e genial
O Unidos da Celf vem aí pro carnaval
Com Maracatu, Capoeira e Candomblé
As cabrochas vão gingando, sambando na ponta do pé
E você que está por fora
Vem sambar nesta maré
Com meu bloco na avenida
Vou mostrar como é que é
Quero mostrar pra você
Que a Celf não pode dar moleza
Pois meus samba este ano é chuchu beleza.

Nas palavras de Jorge da Paz:

Estava marcado aí o sucesso absoluto dos blocos de samba. Em terreno fértil
a semente floresceu; e como floresceu, estava já marcado o sucesso dos
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compositores de blocos de samba que provaram mais uma vez a capacidade
de produzir o bom em matéria de samba. (ALMEIDA, Jorge da Paz. 1975 à
1992).

Os bairros representados pelos seus blocos de samba, na figura de seus compositores mostraram
serviço e não passou muito tempo, todos já tinham colocado seus sambas na rua, nos desfiles
de carnaval. Vejamos um samba do bloco “Os Canarinhos de Guarus”, com composição dos
irmãos Sebastião e João Barros, Ricardo Pessanha, João Cruz, Haroldo e Milton (Neguinho).

Saudações Saudações
Saudações pessoal
Somos os Canarinhos
Eu nosso primeiro carnaval.

II

É um barato o rufar
De nossos tambores
Vamos curtindo no meio das flores
Na base da empolgação
As cabrochas vão rebolar
Aproveitando o refrão
Olha o delírio da multidão
O nosso bloco é a empolgação.

Também o bairro Pecuária sentiu a necessidade de colocar um samba na avenida para mostrar
sua força. Assim o bloco “Cacique da Pecuária” desfilou com o samba feito por Clímaco Viana,
que diz:

Cacique dá o seu grito
Foi um grito original
E apresenta o seu tema na avenida
Um índio no carnaval
Samba a lourinha
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Samba a branca e a escurinha
Olha a morena está botando pra quebrar
Olé Olê Olê Olá
Abre alas minhas gente
Deixa o Cacique passar.

A partir desse segundo momento oferecemos ao leitor as entrevistas que contribuíram na
compreensão deste trabalho.

2.4 Conversas que dão samba

Clea e Neném (filhas do compositor Jorge da Paz Almeida, moradoras da Comunidade do
Morrinho e influentes na formação do bloco de samba Os Psicodélicos e na escola de samba
Mocidade Louca.
Jorge da Paz Almeida ajudou a fundar o Campos Atlético Association. As cores do Campos
simbolizam protesto. O Campos vem a ser um time de futebol de negros. O negro não tinha
acesso a um time de futebol social. Jorge se envolveu no Rio de Janeiro no time do exército.
Quando ele veio para Campos, ele e todos que eram parceiros dele, da mesma época, resolveram
fundar o Campos Atlético Association. Roxo e Preto são as cores justamente por questões de
preconceito e racismo.
A Cléa era muito nova e não ligava muito para as histórias que o pai contava acerca do Campos
porque ela torcia para o time Americano.
Ninguém contava a história da fundação dos times de Campos dessa maneira. Americano era
na área nobre, o Goytacaz no centro, o Rio Branco próximo ao centro e o Campos era periferia,
era subúrbio, era lá na Corôa, já era um bairro de periferia e depois ele juntamente com seus
parceiros que estavam envolvidos no processo compraram a sede que existe até hoje na
Avenida Alberto Torres perto da Faculdade de Filosofia, antes de vir para a UNIFLU na sede
da Faculdade de Direito, próximo a comunidade da Baleeira. Quem é que morava naquela
periferia? Pobre. Ali morava ferroviário pobre. Foi ali que o Campos se formou para a distração
da moçada pobre e preta. Para quem não tinha acesso ao Americano e nem ao Goytacaz. O
Goytacaz era o mais popular, mas negro não tinha acesso.
As paixões de Jorge da Paz Almeida eram o samba, o futebol e o carnaval. A Mocidade Louca
nasceu

com

os
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rapazes do Morrinho que se vestiam de sainha, saíam de mulher. Ao ser indagada se a Mocidade
Louca tinha uma relação com a Mocidade Alegre de São Paulo Cléa respondeu que não. Era o
contrário, a Mocidade de São Paulo que tinha uma relação com a Mocidade daqui.
A Mocidade Louca surgiu com os meninos daqui que se vestiam de sainha para brincar o
carnaval. Eles foram aumentando em números. Jorge pensou vamos ter de identificar tudo isso.
Aí colocou o nome de Mocidade Louca. Assim surgiu a Escola de Samba Mocidade louca. Os
meninos já estavam maduros.
A Mocidade Alegre foi por conta do Simpósio que JPA participou em Santos SP. Lá ele
apresentou tese, fez música, entrou em concurso, enfim fez a dele lá. Lá o pessoal achou
interessante de aqui ser Mocidade Louca e lá Mocidade Alegre – tem uma reportagem da veja
em 2009 que faz alusão a essa história.
Essas formas de simpósio, de se encontrar perdeu posição por causa das Ligas, porque a
associação de Escolas de samba era uma coisa muito pura, não é, era coisa de sambista. Essa
coisa de Liga, no Rio de janeiro é muito forte. Essa coisa de Super Escolas de Samba S.A. é
que foi a tese defendida por JPA no Simpósio em Santos SP. As super Escolas, aquele “bum
bum paticubum”, Jorge já antecede a isso.. Aquele negócio de Super escola, que tudo vai virar
empresa, de que tudo vai ser vendido. Jorge antecede a isso, porque “Bum bum” foi na década
de 1970, e o Simpósio foi na década de 1960. Aloísio Machado o autor estava no Simpósio.
Irani eu era do Império Serrano estava lá. Tinha muita gente boa do Rio lá e que foi contra a
formação da Liga. Mas aí quem é que pode com os bicheiros. É complicado não é? Tráfico,
drogas, jogo ilegal;;; Foram eles que peitaram para fundar a Liga. Aquele esquema ali de muita
segurança, de suntuosidade aquilo tudo foram os bicheiros. São eles é que mandam.
Aqui mesmo com Jorge da Paz Almeida era só Escola de samba. O Bloco surge assim: aqui
moça direita não ia na batucada. As filhas de família daqui não podiam ir na batucada. A gente
olhava a mocidade da rua aqui do portão de casa. Não podia sair do portão, não podia ir lá
naquela roda. Como aqui sempre teve muita menina, muito rapaz, tudo variando sempre na
mesma idade. Aí Sílvio Feydith com meus primos tiveram a ideia da gente formar u bloquinho
pra gente brincar no domingo de carnaval de manhã no centro, porque até os outros blocos a
gente não podia participar entendeu. A única influência que JPA teve na fundação do Bloco Os
Psicodélicos foram as cores.
Os Psicodélicos veio a atender essa nossa carência do carnaval na rua. Saíam aqui as mães com
suas filhas durante vários anos. Só que o bloco foi organizando mais, saindo um pouco da
brincadeira de domingo. Porque quando a gente saía, saía mesmo, para brincar mesmo.
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“O nome Psicodélicos foi a nossa prima Amélia que colocou, tema ver com a liberdade, década
de 1970. Inclusive fazendo aqui alguns comentários, agora porque tudo tem dono, a gente não
faz mais parte da historia das instituições. Não faz, começa que o próprio Psicodélicos mesmo,
oi seja a sua raiz não ficou. Que foi o próprio primo Serjinho que logo passou para antiga
Nacional de Engenharia foi estudar no Rio de Janeiro, o Denizart, filho de tio Olivier, também
foi fazer economia no Rio. Na casa de Olivier só ele novinho e o irmão Salvador continuaram
participando do carnaval.
-Eu – Cléa – nova também participei pouco, meu irmão Cécio não se meteu, somente o meu
irmão Cléber já falecido participou mais. Quem ficou mesmo e assumiu os psicodélicos foram
Silvio Feydit e nosso primo Amaro Borracha.
O bloco ensaiava numa área que tinha na rua Sacramento, onde ensaiavam seis tamborzinhos.
Começava a bater e a gente brincava ali. O bloco ia na rua. O Abre Alas, os adereços eram
feitos de isopor com muito carinho. Tudo muito bonitinho. Tanto que os psicodélicos ganhou
fama porque para sair nos Psicodélicos tinha que conhecer alguém que era daqui, tinha de ser
íntimo de alguém. As pessoas daqui que davam o passe para eu alguém de fora saísse. Era assim
porque era tudo família. Um bloco família. Moça muito alegre, muito assanhada não saía porque
aqui era um bloco família, os meninos tomavam conta das moças. Por isso que os Psicodélicos
ganhou toda essa fama. Bloco de elite, de rico.. Porque aqui era centro e, além disso, tinha a
Mocidade Louca que já era uma Escola de Samba diferente.
Jorge da Paz Almeida com muita calma foi socializando a Escola de Samba. Ele trabalhava no
Liceu como Inspetor de Alunos e as pessoas gostavam de ficar ao lado dele e ficavam
conversando sobre samba. E ele passava conversa para o povo desfilar. Ele não deixava sair
bicha.
“Não adianta essas bichas chegar aqui rebolando de mulher que não vai colar” ele não deixava.
E as bichas não saíam.
Jolivete, carnavalesca muito conceituada na época dizia: Jorge você está muito impertinente eu
tenho uma fantasia linda. E Jorge respondia: mas é rebolando aqui você não vai sair não. Vai
sair de Homem. E lá vinha Jolivete saindo de D. Pedro, etc., mas menos de mulher.
Isso porque Jorge trazia o pessoal do Liceu para desfilar com suas respectivas famílias.
Começou trazendo Fernando Gomes, dono de Jornal, jornalista com sua mulher. Saíram Jota
Costa, na época assessor político de Alair Ferreira com suas filhas. Isso na década de 1970. Os
alunos, os professores do Liceu aos poucos iam deixando de lado a vergonha de gostar de
samba. Samba hoje é samba, mas naquela época era batucada, coisa de preto, de periferia de
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vagabundo. A própria história da tia Ciata da Praça Onze está muito ligada a essa coisa da
malandragem da vadiagem. Essa coisa que foi construída aos poucos com foco acadêmico, um
foco social veio depois, mas mesmo assim aqui em Campos não tinha.
Uma coisa muito bacana foi esse trabalho de resgate feito pela Lene Moraes. A qui na Mocidade
louca quem fez depois de Jorge foi quando Jorginho de Ogum veio para ser presidente d
Mocidade louca. Ele foi lá em casa, assim respeitando essa coisa da tradição. Depois de Jorge
ele foi o único que assumiu a presidência e veio puxando as famílias, o pessoal daqui do
Morrinho. Ele foi na casa de Jorge chamar a s meninas dele, foi na vizinha chamar as meninas,
foi na casa dos mais antigos, foi na comunidade. Foi muito bonito, muito legal isso. Ele –
Jorginho de Ogum – foi pedir o apoio d comunidade.
Foi o único porque nos Psicodélicos não tivemos isso. É muito complicado todo mundo hoje é
família (neném). Nós somos forasteiros. Na verdade é porque a gente não teve tempo para pegar
diretoria. Vivemos em busca de outros rumos profissionais. Assim como nossos primos, os
irmãos de Olivier a gente também foi estudar fora. A gente já foi crescendo nesse pique de sair
par estudar fora.
Então a gente não teve tempo para voltar e assumir a presidência ou diretoria, porque vimos
que dava muito trabalho. Olha depois que acabava o Natal a gente perdia o nosso pai. Só
regatávamos ele na quarta-feira de Cinza semimorto. Mas também acabava o carnaval.
Papai ia na Usina Sapucaia apanhava dinheiro, porque na época não tinha verba da prefeitura,
era o “Livro de Ouro”. Ele dizia: é porque fulano veio me apanhar aqui porque o Homem vai
dar dinheiro. A gente perguntava papai você estava aonde? Fui a São João da Barra. O carnaval
era feito assim. E ele era muito respeitado no meio. Até no rio de Janeiro ele ia fazer compras
para o carnaval deixando somente sua palavra como garantia.
Ele comprava com a palavra, só na conversa. Eu vou voltar para pagar. Confiante, pois o Livro
de Ouro cumpria a sua função. O Sr. Eraldo, hoje é gerente do Ponto e Linha, loja de tecidos e
artefatos para a costura, e também de produtos para o carnaval, E ele é testemunha dessa época
do carnaval de Campos e diz com todas as letras que não vende para prefeitura de Campos de
maneira nenhuma, mesmo com todos os royalties. Na verdade Jorge da paz Almeida era
somente da Mocidade louca, mas ele conseguia mediar com sua palavra os créditos para outras
agremiações. Aí eles iam lá e Jorge dizia: olha eu vou te pagar. Mas só que ele estava correndo
com o Livro de Ouro. Então depois do carnaval ele ia lá e pagava.
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O Jorge da Paz Almeida fazia essa intermediação utilizando de sua palavra conseguindo o
crédito para ele, no caso a Mocidade Louca, para Ariel e para a União da esperança. Mas eles
passavam o Livro de Ouro e no final do carnaval iam lá e pagavam.
Ele sacava as coisas. O carnaval tinha de ter um registro, ele passou a fazer folhetos do samba
com o enredo na gráfica. Depois veio Nicolau Louzada, de fora, com uma ideia de
empreendimento turístico e chamou ele. Ele pensou que isso iria lhe prender muito e iria
atrapalhar a sua atuação diante da Mocidade Louca. Louzada propôs então uma revista, a gente
faz a propaganda. Foi vender os espaços da revista tira a parte dele e depois largava para lá e
ele ficava quietinho na Mocidade louca. Foi parceiro nessa empreitada o senhor Herbson de
Freitas, é vivo, foi presidente da Associação de Imprensa Campista.
Hoje a internet faz tudo para gente, mas antigamente é a palavra que vai registrar, porque o
registro mesmo não tem, não tem fotos dos carnavais da Mocidade Louca. Os jornais só vão
registrar de 1980 para cá – o registro é muito caro.
Os desfiles eram na XV de Novembro d ponte de carros até o pavilhão de Regatas na Praça São
Salvador.
Eu me lembro dos desfiles descendo pela Praça São Salvador seguindo pelo Boulevard e
descendo a Treze de Maio.
Aqui do morrinho para os desfiles de carnaval saem os Psicodélicos e a Mocidade Louca. Mas
tinha Jaguar, Boi Pintadinho, mas era só de brincadeira, as crianças batendo latinha, arranjavam
uma cabeça de boi , montavam o boi e saíam pelas ruas se divertindo e ainda pediam algum
dinheirinho para melhorar o boi.
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PARTE III
EU NÃO NASCI NO SAMBA, MAS O SAMBA NASCEU EM MIM: a construção de
uma identidade.
A identificação que temos com uma determinada cultura e sua representação social ou
política, entre outras categorias, por vezes nos remonta a reflexões sobre as noções de
pertencimento, de afetividade e de práticas coletivas, conduzindo-nos a um jogo constante ora
de distinção, ora de afinidade. Nesse sentido, podemos nos perguntar por que nos identificamos
com uma determinada expressão cultural? E, por conseguinte, por que ao “escolhermos”
determinadas expressões culturais estaríamos, em princípio, nos abstendo de outras tantas
expressões? E, finalmente, será mesmo que podemos falar em escolhas? E esta seria resultante
de um processo de decisão consciente, premeditada e calculada das nossas ações? Ou podemos
pensar que existem outros atributos que interferem nesse processo de adesão? O antropólogo
Mércio Pereira Gomes no livro “Antropologia”, (2014) aborda a variedade de apontamentos
que a sociedade dá à permeabilidade do conceito de cultura. Um desses conceitos abre
possibilidades de pensar a cultura como lugar da identidade de um povo ou de uma coletividade.
Identidade essa que se renova e cria teias e ligações sociais, a partir dos símbolos coletivos que
são compartilhados. Nas palavras de Mércio Pereira,

(...) Esses elementos, em que se incluem os valores, permite a
coletividade pairar acima das diferenças que a dividem – seja de classe social,
região, religião, etc. Em contrates com outros povos ou coletividades, esse
conjunto simbólico é que diferenciaria uma coletividade de outras, cada uma
com seus respectivos conjuntos simbólicos. (GOMES, 2014. Pp. 35)

Essas são algumas das questões que serão discutidas neste capítulo. E, para fins de
nossos interesses, procuraremos conduzi-las tomando o samba e sua organização como nosso
mote.
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3.1 Quais os mistérios do samba?

Evidentemente nos colocamos uma pergunta retórica, afinal, nossa intenção não está em
responder esta pergunta, o que seria uma pretensão inglória. Tantos estudiosos trabalharam
duramente sobre essa temática, ora para fins históricos, sociais, ora visando estudos
antropológicos e culturais, e o que percebo nas intenções de curiosos e intelectuais que os fazem
é que há tanto desejo de se chegar às raízes centenárias do samba, que as características de seus
trabalhos se fundem com o prazer de trazer outras perspectivas e ângulos variados sobre o tema
– talvez com a finalidade de compartilhar outros saberes, outras práticas e outros olhares.
Apelando para uma metáfora imagética poderíamos dizer que seria como tomar uma fotografia
gélida e compacta e tentar imaginar o que a imagem representou em seu tempo, ou ainda como
desconfigurar a imagem pronta a fim de tentar tornar dinâmicos as impressões, gestos, olhares,
indumentárias, cores e todos outros símbolos que a imagem congelada importa.
Tomaremos esse caminho porque compreendemos que estes olhares diversos sobre as “histórias
ocultas” que o samba traz são partes de um quebra cabeça que, com certeza, nunca chegaremos
a arrumar. Esse esforço aparentemente inglório ao invés de nos causar desânimo, ao contrário,
se torna ainda mais convidativo deixando- nos mais envolvidos com a questão, é como se
houvesse uma satisfação implícita, o simples lidar com a questão já se torna um desafio, e
aprendemos que o Samba não pode ser entendido de maneira unívoca. O samba é um código
social tão singular de nossa cultura afrodescendente, que trabalhá-lo de forma fragmentada nos
garante uma imersão sociológica inigualável. Desse modo, buscamos neste trabalho uma
análise sobre a identidade de um povo que tem o samba como representação social e histórica.

Vale dizer também que, algumas incursões literárias em Hermano Vianna, Gilberto Velho,
Muniz Sodré, Stuart Hall e Zygmunt Bauman foram de grande valia para este estudo
contribuindo, seja para uma melhor explicitação do que se entende por identidade, ou, ainda
por representação, adaptando tais conceitos ao que se refere especificamente à temática do
samba. Talvez esteja aí o mistério do samba: na imensa e variável gama de intenções e
provocações que despertaram em alguns de nossos autores e para nós mesmos a aceitação do
desafio da sua constante (re)criação.
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3.2 O jogo de sedução, encantamento e paixão

Em O mistério do samba (2012) Hermano Vianna trabalha com algumas categorias
importantes, como “afrobrasileiro”, “heterogeneidade cultural”, conceitos que toma emprestado
do seu professor o estudioso Gilberto Velho em Individualismo e Cultura (1981), além de
“brasilidade” e “mediadores transculturais”. Em que pese o rigor conceitual das definições
tomadas por Hermano Vianna, em nenhum momento o autor se preocupou em apresentar uma
definição, ou uma (de) delimitação dos conceitos, na medida em que reconhece a importância
da plasticidade do tema. O que nos interessa é que o mistério, o qual Vianna se propõe a
desvendar, tem muito mais a ver com a aventura de se deixar envolver com o jogo incessante
de construção e desconstrução de sentido, são fragmentos que nos movem ora para o morro,
ora para a cidade, da beleza do desconhecido, da história que se faz e refaz, do percurso
constante, e não simplesmente do descobrimento de um fato.
O livro “O mistério do samba”, (2012) fruto da pesquisa de doutoramento em Antropologia
Social do Museu Nacional da UFRJ defendida em 1994, contou com o esforço magistral do
autor na busca pela garantia de um espaço de interlocução que não excluiria ninguém. O
pesquisador Hermano Vianna teve certos cuidados para que sua linguagem acadêmica, fruto de
seu ambiente de pesquisa, não fosse transportada para o livro, justamente porque sua intenção
foi escrever para um público ainda mais amplo, composto por amantes do samba de modo geral.
Preocupado em abordar o processo de nacionalização do samba, o autor procura
responsavelmente discorrer sobre a relevância do cenário carioca como um dos símbolos do
fortalecimento do samba para a ampliação territorial e midiática da cultura afro no Brasil, sem
levantar uma bandeira radical em defesa do Rio de Janeiro como centro de aculturação do samba
no Brasil, como alegavam outros estudiosos, a fim de não tomar partido em defesa de uma
“unidade da pátria”.
É curioso saber que a relação do autor de “O mistério do samba” não aconteceu de forma
intencional, ao contrário, foi um encontro espontâneo, como ele próprio afirma,
Não tinha exatamente essa intenção quando entrei
para o
doutorado. A princípio, meu projeto era estudar o rock brasileiro, mas já
centralizando a análise na relação entre o rock e cultura nacional brasileira.
(...). Acabei totalmente seduzido pelo samba, que tomou conta de (quase)
tudo. A sedução começou quando li a respeito de um encontro entre a turma
de Gilberto Freyre e a turma de Pixinguinha. (VIANNA, 2012. Pp. 14-15.)
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Esse encontro entre intelectuais e sambistas em geral não foi uma excepcionalidade. É muito
comum em toda história do samba esse convívio, criticado por alguns, elogiado por outros o
que importa é que a mistura que gerou o samba se fez pelas mais variadas formas, o que dá ao
samba e o processo de sua produção um ar extremamente democrático. Como nos diz o Muniz
Sodré em seu livro Samba, o Dono do Morro, a marginalização sócio-econômica do negro foi
acompanhada por uma desqualificação de sua cultura (música, dança e religião), mas, no Rio
de Janeiro podemos falar de uma resistência através das festas, reuniões familiares, bailes e
temas religiosos que foram se misturando a outras formas de sociabilidade incluindo o contato
interétnico, é muito comum relacionar, por exemplo, o partido alto com a influência nordestina
do repente, embora saibamos da relevância do Jongo para essa modalidade de samba.
Diferente disso, daremos atenção ao samba pelo viés da subjetividade, da contemplação
enérgica, abrupta e passional que ele faz despertar em seus devotos, visto que o samba “é corpo,
é alma, é religião”. (CRUZ; ROGÉ; NETO; 2014). Sobre o caráter recôndito que o autor faz
menção, um de seus primeiros apontamentos é sobre a ideia que estava sendo construída por
volta dos anos 30 de uma “identidade do povo sambista” – uma temática que foi rigorosamente
discutida por Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda, Prudente de Moraes, entre outros
intelectuais que influenciaram a defesa de uma identidade nacional, graças a um fascínio pela
cultura popular carioca que estava sendo alimentado.
A pergunta a ser feita era a seguinte: “a quem cabe definir o que realmente é brasileiro?”,
portanto “quem definia o que era digno de ser considerado genuinamente nacional? Quais as
características necessárias para compor o que poderia ser entendido como identidade nacional?”
(SODRÉ, 1998. P.30). Essas questões inevitavelmente acabaram por constituir o mistério do
samba, juntamente com o enigma da mestiçagem. São pesos aparentemente antagônicos – por
um lado a elite carioca e nacional gesticulando possibilidades de criação e sustentação de uma
identidade inquestionável; e por outro lado, a mestiçagem (considerada até então a causa dos
males nacionais), mas que ao mesmo tempo corporificava o samba. Parece que tais distinções
foram desaparecendo à luz dos encontros entre a turma do Freyre com a turma do Pixinguinha,
como o autor verbaliza: “Um momento tão importante para a formação da ideia de um Brasil
‘destapado’, o ‘afloramento’ do Brasil autêntico”. (SODRÉ, 1998. P. 32). Cercados de
impasses, ideias contrárias e outras inquietações, tornava-se difícil uma concordância. Mas no
que tange ao samba
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Uma coisa é a aceitação
– no meio dessa autenticidade – do samba, outra é o culto do samba,
valorizado como símbolo de nossa originalidade cultural. (VIANNA, 2012.
Pp. 32)

O que Vianna suscita em sua pesquisa é que esse encontro entre camadas sociais e culturais
distintas da sociedade revelou algo de novo no caráter de um povo que antes era assumidamente
regionalista. Tomamos como exemplo, a música do Pará que não dialogava com a de Minas
Gerais, a música da Região Sul, distante de uma relação com a música Caipira, por exemplo, e
assim esse desencontro de culturas por todo o território nacional. Acontece que com o samba,
proveniente de regiões da Bahia para a terra carioca, a lógica foi diferente. O encontro que
poderia ser caótico e excludente, na verdade se tornou palco de interações sonoras, além de se
contar com a contribuição de outros campos da cultura nordestina que também se acomodava
nas casas das “Tias”.

A música mais do que as outras
artes, é descrita como tendo essa capacidade de, como dizia Antônio Cândido,
realizar uma “quebra de barreiras”, servindo de elemento unificador ou de
canal de comunicação para grupos bastante diversos da sociedade brasileira.
(VIANNA, 2012. Pp. 33-34)

É importante ressaltar então que a construção do samba como um símbolo representativo da
cultura nacional é fruto de um intercâmbio “músico-popular”. Ou seja, o encontro do grupo de
negros, pobres e moradores dos subúrbios e morros do Rio de Janeiro (aqui se configura a
camada dos compositores, cavaquinhistas, pandeiristas, violonistas) com o grupo dos
intelectuais, jazzistas, oriundos de classes econômicas elevadas, gerou e sustentou o samba
como identidade nacional, tendo em vista que a contribuição destes, mesmo que como
espectadores ou incentivadores musicais, foi de fundamental importância.

3.3 O samba como representação do corpo

Na cultura tradicional
africana, a música não é considerada uma função autônoma, mas uma forma
ao lado de outras – danças, mitos, lendas, objetos – encarregadas de acionar o
processo de interação entre os homens e entre o mundo visível (o aiê, em nagô)
e o invisível (o orum). (SODRÉ, 1998. Pp. 21).

Outro pesquisador que muito contribui para o aprofundamento da temática do samba foi o
professor Muniz Sodré, que em Samba, o dono do corpo (1998) se propõe a tratar do sentido
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do samba na sociedade brasileira, considerando-o como uma manifestação advinda da cultura
negra, e, consequentemente, de camadas populares – ou seja, uma cultura de resistência que
encontrou uma dinâmica própria para se manter coesa e, acima de tudo, que representa a
afirmação da identidade negra no Brasil.
Sobre a preservação da memória, da dança e dos costumes da cultura africana, o negro teve que
se reinventar para que sua gama de rituais sobrevivesse à cultura branca. Novas incursões no
mundo dos senhores e sinhás foram feitas. O negro modificou os batuques e a dança africana
para que seus costumes fossem aceitos nos salões de festas (entendam que a ação foi coletiva e
necessária para a possibilidade de continuidade de suas manifestações culturais). Esse foi
apenas o começo da repressão.

Como em toda a história do
negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram objetos de frequentes
perseguições policiais ou de antipatia por parte das autoridades brancas, mas
a resistência era hábil e solidamente implantada em lugares estratégicos,
pouco vulneráveis. (SODRÉ, 1998. Pp. 14-15)

Assim, podemos dizer que o samba a partir daí deixou de ser apenas uma manifestação cultural
para tornar-se um instrumento da luta pela afirmação da cultura e identidade negra. Esse foi um
grande passo para a legitimação da luta pelos espaços urbanos. Tomemos o som, o ritmo, a
síncopa, ou seja, toda a estrutura musical do samba como variáveis de legitimação desta
identidade. Como assevera Sodré,

Todo som que o indivíduo humano
emite reafirma a sua condição de ser singular, todo ritmo a que ele adere levao a reviver um saber coletivo sobre o tempo. (SODRE, 1998. Pp. 21).

Além disso, a afirmação cultural do samba como identidade não se consolidou pelo ritmo, pela
batucada, pela dança sincopada e seus cantos. Na verdade, essas características foram o que
podemos chamar de “a chama” do processo histórico. Contudo, a garantia de cidadania e espaço
social no território urbano só se daria por meio de entraves sociais3.
3

Muniz Sodré chama esse processo de “reterritolização” cf. Samba, o dono do corpo. P. 36.
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O samba de Nelson Sargento, Agoniza, mas não morre (1979) retrata a luta contra a dominação
e a tirania advinda de uma cultura branca que marginalizava o samba e todos os traços africanos
que representassem continuidade das raízes negras. De forma mais abrangente, uma das
características da música negra é a gana de resistência, é a luta pela consolidação da identidade
do samba. Da identidade de um povo.
Samba,
Agoniza, mas não morre,
Alguém sempre te socorre,
Antes do suspiro derradeiro.
Samba,
Negro, forte, destemido,
Foi duramente perseguido,
Na esquina, no botequim, no terreiro.
Samba,
Inocente, pé-no-chão,
A fidalguia do salão,
Te abraçou, te envolveu,
Mudaram toda a sua estrutura,
Te impuseram outra cultura,
E você nem percebeu.
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3.4 É corpo, é alma, é religião

Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim
Quando eu pisei no terreiro, ouvi o som do pandeiro
Me encantei com o tamborim

Noite que tem lua cheia
Meu coração incendeia
Bate mais forte na marcação
O povo sacode o pagode
Batendo na palma da mão
É corpo, é alma, é religião.
(ARLINDO CRUZ; ROGÉ; ARLINDO NETO, 2014)

O trecho da música É corpo, é alma, é religião (CRUZ; ROGÉ; NETO; 2014) se revela
extremamente significativo para o que pretendemos abordar nesse trabalho. Um sentimento de
desvelamento de si mesmo, a descoberta que nos surpreende, mas, ao mesmo tempo, que
significa um reencontro com algo que sempre esteve imanente e que, no entanto, para essa
redescoberta é imprescindível esse ambiente que permite uma exposição às percepções de
mundo e as necessidades mais implícitas, capaz de nos dizer com evidência não “o que somos”,
mas “quem somos” nos frágeis momentos de construção de nós mesmos. Alguns poderão dizer
que trata-se de um processo de identificação e pertencimento (NIXON, 1997) que só acontece
no e pelo contato, mas talvez possamos ser mais ousados e dizer que trata-se de algo ainda mais
fundamental, na medida em que nos conduz a certa ontologia de nós mesmos, na medida em
que nos sinaliza para um sentido das nossas ações. E, sem dúvida nenhuma, esse momento só
poderá se dar através do que podemos chamar de vivência prática. A identificação, como
conceitua Sean Nixon em seu artigo Exhibiting masculinity, é um processo que nos leva a uma
identificação com o outro, seja pela semelhança, seja pela diferença. O que poderia parecer
contraditório se faz muito claro quando no processo de aculturação, por um processo de
imposição esse sujeito não se permite aculturar, não identifica aqueles valores com seus,
embora, em muitas situações ele próprio não tenha se reencontrado com o valor cultural que o
identifica. Como a letra do Samba nos diz é o samba que renasce como se fosse uma espécie de
reminiscência cultural, na identificação com a síncopa, o corpo acompanha o rítmo “quebrado”
que se converte em prazer, em afinidade em identificação. A intimidade com o terreiro, o som
típico do pandeiro e o encanto pelo tamborim misturado aos corpos desenvoltos e dançantes
representam a linguagem própria do samba. E que linguagem é essa? Kathryn Woodward em
Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual (2014) salienta que a linguagem,
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assim como os sistemas simbólicos, são algumas das manifestações que estão na base da
construção de uma identidade. Dizendo isso, dizemos também que por ser fruto de sistemas
simbólicos, o samba, portanto é relacional e social (WOODWARD, 2014).

(...) A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a
relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído.
É por meio da diferenciação social que essas classificações da diferença são
“vividas” nas relações sociais. (WOODWARD, 2014. Pp. 14)

Por outro lado, podemos também dizer que a identidade do samba só existe a partir de outras
identidades, mas, antropofagicamente, o samba se nutre de outras culturas, de outros saberes,
aquilo que, aparentemente não deveria existir no samba, por se distanciar de seus símbolos,
rituais e que, em princípio, não dialogaria com seu significante, é incorporado por ele. Em
outras palavras, a identidade, por assim dizer, pode nascer da diferença.
Essa discussão na busca de uma construção no jogo da identidade, por vezes nos conduz a
trilharmos um caminho estreito e perigoso, e os problemas se tornam mais graves se
escolhermos tomar a ideia de identidade como algo fixado na sociedade, ou seja, uma vez
construída, se torna imutável socialmente. Woodward em Identidade e diferença, e ainda
Zygmunt Bauman (2005) ao discorrer sobre o tema a partir de uma entrevista realizada com
Benedetto Vecchi salientam a necessidade de questionar quais os atributos definem o que pode
ser chamado de identidade – uma vez que, segundo os autores, esse é um conceito que por muito
tempo teve uma configuração extremamente fechada, sem se debruçar sobre questões que
passam pela diferença, pelo jogo de poder, pela continuidade, pela cultura em movimento, pela
dinâmica social e assim por diante. Nesse sentido, pelo que foi exposto anteriormente, não há
sentido encaminhar uma discussão monológica, buscando fundamentar um sentido único, uma
identidade autêntica e verdadeira do samba, e, principalmente, levando-se em conta o seu
inegável percurso que não se negou a se expor a outras culturas e, por conseguinte, se reinventar.
Por isso a interlocução entre Benedetto e Bauman sobre identidade fica bem caracterizada nessa
passagem:
(...) o “pertencimento” e a “identidade” não tem a solidez de uma rocha, não
são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de
que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a
maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são
fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”.
(BAUMAN, 2005. Pp. 17).
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Bauman ainda ressalta que como vivemos uma época “líquido-moderna”, ou seja, a
era das incertezas, das ideias oscilantes no ar, em um mundo fragmentado e mal coordenado,
transita por diversas “comunidades de ideias e princípios” distintos. Essa análise, da sociedade
atual talvez não faça sentido quando pensamos os primeiros anos de vida do samba no Rio de
Janeiro. Os encontros envolvendo camadas sociais distintas, como mostrou Hermano Vianna,
se tornou fundamental para a construção, confirmação e legitimação do samba como
manifestação cultural, visto que ele já se fazia identidade de um povo bem antes disso – o povo
negro. Ao mesmo tempo, levamos em consideração que com o passar das décadas o samba foi
se modificando, ganhando novos moldes, e passou pela indústria mercadológica do rádio, da
televisão e do cinema e para esses fins, como uma vez disse Carlos Lyra sofrendo a Influência
do Jazz (1956), o samba foi se modernizando. E nesse sentido, ele se transforma.

Pobre samba meu
Foi se misturando se modernizando, e se perdeu
E o rebolado cadê? Não tem mais
Cadê o tal gingado que mexe com a gente
Coitado do meu samba mudou de repente
Influência do jazz. (LYRA, 1956).

E sobre as transformações sonoras, rítmicas e poéticas que o samba foi enfrentando, em certo
tempo as coisas não foram tão tranquilas, a retirada de alguns instrumentos centrais para a batida
do samba, foi duramente questionada, como podemos ilustrar na queixa musicada por Paulinho
da Viola em Argumento (1973).

Tá legal, eu aceito o argumento
Mas não me altere o samba tanto assim
Olha que a rapaziada está sentindo a falta
De um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim

Sem preconceito ou mania de passado
Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar
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Faça como um velho marinheiro
Que durante o nevoeiro
Leva o barco devagar. (VIOLA, 1973).

Toda identidade é historicamente específica (WOODWARD, 2014), portanto, não é
espantoso pensar que antes de ser consagrado à música nacional, originalmente brasileira, o
samba passou pela época de ser visto como música de malandro, desrespeitosa ou ainda sem o
“rebuscamento” de outros estilos. Contudo, esses mesmos percalços serviram de base para o
que chamamos de identidade do samba. De uma forma ou outra, o conceito e a significação de
identidade de Stuart Hall (1997) trabalhado por Woodward, além de todos os caminhos que nos
levam até ela nos mostram que identidade relaciona-se com símbolos sociais que nos formam
em nosso dia a dia, e ela se relaciona à nossa necessidade de representação social. Não é uma
simples escolha, ou um decisionismo, por que essa escolha não pode ser referendada, ela precisa
atender a certos requisitos, não é pelo simples fato de nascer em Oswaldo Cruz ou Madureira
que podemos nos servir disso como um argumento por autoridade, que basta um aceno para que
eu me reconecte com um estado latente. Talvez isso não seja suficiente. É preciso mais do que
essa suposta formação inata, para além desse suporte, ou após nascer no samba é fundamental
que o samba aflore em você e esse sentimento ou estado de espírito é algo imensurável.
Sendo assim, quando nos sentimos partes de um grupo somos responsáveis por repensar,
defender seus princípios, compreender suas influências, e quando nos sentimos representados
significa dizer que para essa escolha, outras centenas foram negadas.
Bauman e Vecchi (2005) foram capazes de problematizar as raízes do conceito de identidade
e sobre sua consistência ou continuidade. O que nos importa pensar neste trabalho é que o
formato do samba por vezes pode e deve sofrer alterações – contudo, não o desmerecer
enquanto uma identidade que foi construída na história, pelos morros e quintais de roda de
samba com auxílio luxuoso dos tamborins, atabaques, danças tribais, cachaças e quitutes. Ao
contrário: aceitamos que o processo de afirmação de uma identidade está, por sua vez, calcado
na interação com a história e com os seus atores sociais. Se não fosse assim, estaríamos vivendo
de passado, retrocessos, memórias empoeiradas, abarcadas em restrições e embargos. E isso,
meu caro leitor, definitivamente não é coisa de samba.
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Por vezes identidade e alteridade, como vimos, se constroem sob a mesma base, levando-se
em conta os princípios de semelhança e diferença. Ambas são fundamentais para se medir o
peso que as representações simbólicas possuem no tocante a um sistema de identificação e de
práticas de significação, como é o caso do samba. Relembramos da sua importância para a
construção de identidade nacional em um momento onde se clamava por unificação, mas
salientamos na mesma medida, a relevância de se pensar o samba como uma manifestação que
representa uma coletividade (que age na sociedade e transforma seu tempo), tendo em vista
outras que existem. Abrindo questões a partir do entendimento dessa pluralidade que se
manifesta em tudo, nos símbolos, nas sonoridades, nas danças ou nos sabores. E nesse percurso,
variadas linguagens são construídas no interior do samba, linguagens rítmicas, construções de
simbologias, por que assim como toda linguagem é viva por que se nutre das relações sociais,
o samba entendido como linguagem também se mantém vivo, na medida em que se recria nas
constantes relações sociais, que nunca se privou de participar, assim como nunca privou àqueles
que visitaram e ainda visitam as casas das “Tias”.

3.5 Reflexões sobre identidade e comunidades
Ao tratarmos do tema da identidade abrimos algumas possibilidades de investigação
interessantes e uma delas está relacionada à construção do que conhecemos, de forma, global,
por identidade nacional. A relação com esse tema se justifica por toda construção que há por
trás de uma expressão cultural, como o samba e mais do que isso, pelo que chamamos de
relações culturais de um povo, de uma tribo, de um grupo.
Sobre o tema que envolve sentimento e paixão na maioria dos formatos, ao recorrermos ao
conceito e a efervescência que a ideia de “identidade nacional” alcança é fundamental o dialogo
com o historiador e cientista político estadunidense Benedict Anderson, autor da obra
“Comunidades Imaginadas”, originalmente publicada em 1983.

Benedict Anderson como pesquisador e professor de Cambridge buscou alternativas
aos estudos clássicos, etnocêntricos e europeus sobre a construção da ideia de nação e
nacionalismo. Ao estudar política e história da Indonésia e do Sudeste Asiático, o professor se
dedicou a outras formas de organização social pelo mundo. Podemos dizer que como
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pesquisador e conhecedor do seu campo de investigação e com preocupações de viés político e
formação histórica, Anderson dedicou boa parte de sua construção literária e intelectual a
decifrar e investigar o que seria o nacionalismo e como a relação do indivíduo com a nação se
refere, de antemão, a ideia de coletivo. Melhor dizendo, é a partir das aglomerações e criações
de laços afetivos em comum que indivíduos desenvolvem um sentimento único ou bem similar
acerca dos espaços coletivos. Em tese, para Anderson a ideia de “nação” existe como a ideia de
comunidade limitada. E é na obra “Comunidades Imaginadas” (1983) que o autor vai defender
que o sentimento de pertencimento a uma nação não é ilimitado. Quer dizer, esse sentimento
que por muitas vezes o indivíduo diz não saber explicar ou não consegue mensurar seu nível e
grau de profundidade, para Anderson possui um fim; um limite – na medida em que por mais
extenso que este sentimento seja, sempre haverá divisas, fronteiras. Em outra instância, a ideia
de nação é também soberana pelo fato de envolver uma teia plural de significados que permitem
atingir e representar parcelas tão distintas da sociedade e em grande escala.
Por último, a ideia de nação é imaginada porque mesmo os indivíduos de uma mesma sociedade
(país, estado nação) que se quer se conheçam, criam vínculos ou estabelecem algum tipo de
relação pessoal e estão intimamente ligados, criando uma teia de relações por meio de sentidos,
significados e significantes, símbolos comuns, que democratizam, podemos dizer assim, a
relação desses indivíduos com a nação. Esses são os três fatores que, segundo Anderson,
compõem o sentimento de pertencimento a um mesmo espaço imaginário, ou seja, aqueles
espaços que são construídos a partir das ideias que se tem, no desenrolar do processo de
construção da imagem e da imaginação.
Como então esses signos são construídos? Segundo nosso pesquisador, a partir do que ele
designou de “camaradagem horizontal”. Explicando o que este conceito seria, podemos dizer
que o sentimento de pertencimento é gerado, em grande escala, a partir da relação dos
indivíduos com o espaço cultural, ao invés do fator político ou coercitivo, como defendiam Eric
Hobsbawn e Karl Marx. Logo, cada nação seria desenvolvida de acordo com o estilo adotado
pelos indivíduos daquela determinada comunidade. Nesta ótica não existe, portanto,
comunidade mais ou menos real, mais ou menos legítima, mais ou menos relevante
culturalmente. Todas as comunidades estariam na mesma situação de “imaginadas” tendo em
vista que, é a partir do imaginário coletivo, que os constructos sociais são criados. O que
distinguiria uma das outras é a particularidade de cada uma quando tensionada por meio de uma
“rede de parentesco” que, para Anderson, constitui uma rede invisível de criação e manutenção
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das relações culturais que é híbrida ao ambiente. Portanto, significa dizer uma teia
intrinsicamente simbólica.
A obra “Comunidades Imaginadas” (2008) - versão atualizada – se torna imprescindível se
queremos falar de laços identitários e sentimento de pertencimento, uma vez que a cada
momento em que as necessidades e representações coletivas são colocadas em questão, elas
automaticamente entram em confronto com os interesses particulares. Na verdade é por meio
do confronto que se garante e se afirma as identidades coletivas. (ANDERSON, p. 36).
“Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações
jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus
companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão
entre eles.” (Anderson, 2008, p.32).

3.5.1

Considerações sobre o conceito de identidade
Stuart Hall, pesquisador jamaicano é considerado um dos maiores teóricos dos

estudos culturais. É o conceito de “identidade” do mesmo que tomaremos emprestado para
desenvolver nossas convicções sobre a relevância de se pensar a cultura como fator primordial
de mudança, interação e símbolos sociais na sociedade pós-moderna. É interessante pensar e
construir o “pós-moderno” em uma dinâmica que nos permitirá trabalhar com os antagonismos
“tradição X renovação” que muito se vem discutindo nas ciências sociais, além dos incontáveis
conflitos culturais que vem modelando nossa arquitetura social.
Vale lembrar, de antemão, que quando o autor introduz a questão da cultura como corpus ele o
faz com um olhar de quem enxerga a sociedade muito próxima ao pensamento do sociólogo
polonês Zigmunt Bauman, que trabalha amplamente com o conceito de modernidade fluida,
dando origem a obras como “Modernidade Líquida” (2000), “Amor líquido” (2003), “Tempos
líquidos” (2007). A chamada modernidade tardia serviu de terreno para as investigações de Hall
que partiram da premissa que a sociedade já não tinha mais relações engessadas e que os
aspectos normativos da sociedade cooperavam para a “crise de identidade” no sec. XX.
O autor então parte do pressuposto de que o sujeito do Iluminismo não mais podia ver seu
reflexo na sociedade contemporânea. Aquele sujeito do sec. XVIII, centrado em si, dotado de
razão e equilíbrio não mais representava a forma como esse sujeito do sec. XX se enxergava.
Este novo sujeito viu que o equilíbrio não se daria em função de um individualismo
desmoderado. As relações interpessoais e as influências que os outros sujeitos tinham sobre o
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mundo e sobre a forma como os outros construíram uma nova ideia de sujeito. A forma como
o indivíduo se via em função ao outro foi o motor para uma nova concepção de sujeito.
Cabe dizer que a modernidade foi o momento que deu origem a esses novos questionamentos
existenciais que articularam um tipo específico de sujeito no mundo. Em face deste modelo, o
sujeito moderno estaria em constante mudança e rompimento com o que chamamos de mundo
tradicional. Aqui vemos a tensão entre “tradição e renovação”, na medida em que o espaço do
tradicional é objetivado como arcaico, - imóvel por um lado – , porém, também sendo visto
como o espaço de adoração e perpetuação do passado. Em outras instâncias, a sociedade
moderna “sólida” não dava conta, muito menos respostas às novas questões que estavam sob
os holofotes, como as questões de gênero, etnia, raça, sexualidade e nacionalidade.
Voltando a falar da fragmentação que a modernidade trouxe aos sujeitos e aos conceitos de
identidade cultural dialogamos com os estudos de Benedict Anderson acerca da identidade
nacional. Em função do deslocamento e da mobilidade fluida, próprios da modernidade, esperase que o discurso homogêneo e universal abra caminho para modelos plurais de pensamento e
maneiras multilaterais de se pensar a cultura e as identidades construídas. Isso dá margem a se
pensar na criação de novas identidades por meio da negociação e intersecção das novas culturas.
E, ao mesmo tempo, tem-se o esforço da volta às tradições por ser o caminho mais seguro ou
viável. O importante é se pensar que a construção do novo não necessariamente deturpa ou
destrói o antigo.
Sobre o conceito de identidade defendido por Stuart Hall carece dizer que, neste as
particularidades dos indivíduos são exaltados na medida em que acontecem conexões com
outras particularidades. Em outras palavras, os indivíduos tendem a se agrupar a partir dos
sentidos que dão a um determinado símbolo. Assim nasce a ideia de pertencimento.
Certo é que havemos de ter cuidado ao tratar dos termos “identidade” e “pertencimento”,
pois segundo o próprio Hall,
o próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco
compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto
à prova.(HALL, 2005, p.8)
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3.5.2

Considerações sobre a noção de cultura
Os sociólogos da escola alemã e francesa tradicional tendem a dar uma importância

secundária à cultura devido aos grandes temas como riqueza material e classes sociais que
tomaram o pódio das questões emergentes durante muito tempo na história. Por outro lado,
temos a contribuição conceitual e estrutural de inúmeros antropólogos e estudiosos de outras
áreas das ciências humanas no tocante a se pensar a presença invisível ou visível da cultura nas
diversas esferas da vida pública e privada, no limiar das sociedades. Um desses nomes é o
professor de Sociologia da cátedra Lillian Chavenson Saden na Universidade Yale, EUA,
Jeffrey Alexander. Responsável por reformular os estudos culturais dentro do campo das
ciências sociais, Jeffrey fundou o Cultural Sociology, uma nova corrente para se pensar a
Sociologia, por meio dos métodos sociológicos culturais. Tendo como influências acadêmicas
os sociólogos americanos Talcott Parsons e Robert Bellah, Alexander abriu mão do
funcionalismo estrutural destes e inaugurou seu próprio método de investigação: a sociologia
cultural.
A sociologia cultural com o qual Alexander trabalha enfatiza o papel e a presença da cultura na
determinação da vida social e, assim, voltamos ao ponto fundamental a cultura como um fator
determinante. Esse é o grande diferencial da sociologia cultural de Alexander para antropólogos
como Clifford Geertz (1989), autor de “A interpretação das culturas” na qual a cultura é
trabalhada pelo viés da semiótica. Ou seja, a cultura aparece no interior das sociedades por meio
da interpretação de sua funcionalidade nas práticas sociais. Digamos que a cultura é inerente ao
homem, nesta linha de raciocínio, na medida em que os comportamentos humanos são
interpretados.
Outra referência de cultura, diferente da preconizada por Jeffrey Alexander, que podemos fazer
é a partir da Antropologia Cultural Americana. Franz Boas, representante desta corrente vê a
cultura como um todo coerente. Mergulhando nas pesquisas de sua professora, a antropóloga
americana Ruth Benedict (1972) que expressa seu conceitos na máxima: “a cultura é como uma
lente através da qual o homem vê o mundo” compactua e desenvolve, com a parceria de
Margareth Mead, o conceito de cultura dentro desta corrente. Nestes moldes, a ideia de cultura
não é fechada, portanto, heterogênea, significando e se afirmando enquanto tal na medida em
que faz sentido para um determinado grupo. Para reforçar essa tese, cultura e história são
entendidas como irmãs, pois as influências exteriores, sociais, políticas, portanto, históricas, se
tornam fatores de análise para que sejam pensaadas: Que cultura é essa típica desse grupo em
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questão e por que se distingue tanto (em forma e conteúdo) de outros modelos culturais? Em
outros termos, para Boas nenhum aspecto cultural de um povo pode produzir o conceito de
cultura se não levado à investigação os diversos fatores que compõem essa totalidade.
Voltando para a concepção de sociologia cultural de Alexander toda comunicação, evento ou
interação humana seria ininteligível sem a presença da cultura. Em outras palavras, todas as
nossas crenças, valores, interações, grupos sociais, percepções e práticas coletivas só são
possíveis graças a cultura na qual estamos inseridos. Dessa forma, pensar em cultura é refletir
sobre os espaços geográficos que constroem tudo que somos na relação com o meio social e as
condições históricas. O livro “O livro da Sociologia” (GLOBO LIVROS, 2015), trás nas
páginas 206 à 209 considerações acerca de como essa cultura pensada pelo sociólogo americano
trás implicações nas mais triviais situações cotidianas do indivíduo em sociedade.
(...) a cultura – as ideias, crenças, valores de um grupo que são produzidos
coletivamente – é fundamental para o entendimento da vida humana. Somente
através da cultura é que os humanos conseguem, a duras penas, se afastar de
um estado primordial para refletir sobre o mundo ao seu redor e intervir nele.
(GLOBO LIVROS, p. 206).

A preocupação de Alexander acerca da importância menor que os clássicos da sociologia
ocidental deram a cultura é por pensá-la como um subproduto das relações materiais. Se por
um lado Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim construíram o papel da cultura atrelado às
ideias de relação de domínio, à burocratização e racionalidade da sociedade capitalista e sob a
ótica da religiosidade cristã que separa sagrado de profano, simultaneamente, por outro, Jeffrey
Alexander atribui autonomia à cultura, bem próximo à ideia de sagrado do sociólogo francês.
Mas um tipo de autonomia que capacita e viabiliza ao invés de restringir a sociedade.

(...) Sua sociologia cultural foca o entendimento de como os indivíduos e os
grupos se envolvem na criação de sentido ao fazer uso da produção coletiva
de valores, símbolos e discursos – formas de falar a respeito das coisas – e
como isso, por sua vez, molda as ações. (GLOBO LIVROS, p. 207).

Em segundo lugar, Alexander diz que enquanto a sociologia clássica está preocupada em definir
o tipo de sociedade que temos, como capitalista, socialista ou autoritária, por exemplo, perdese muito em essência, uma vez que esses aspectos não podem, em sua totalidade discriminar a
sociedade. Em outras palavras, a cultura permite olhar a sociedade pelas vias “de dentro” como
afirma nosso estudioso em questão e se for enxergada por meio de métodos interpretativos pode
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explorar nossos símbolos, estruturas e sentidos sociais coletivos. E “enxergar sobre métodos
interpretativos” permite-nos fazer analogia com um texto, que, para ser compreendido, é
necessária uma leitura interpretativa utilizando os múltiplos sentidos que este pode produzir.
Interpretar um texto, além de atribuir sentido às palavras contidas no mesmo é preencher as
“lacunas” que só podem ser tecidas a partir da interação com o texto (obra), autor e leitor.
Sobre o método interpretativo faremos alusão ao crítico literário britânico Clive Staples Lewis
(2009), crítico que vê na hermenêutica uma possibilidade de compreensão de mundo. Para ele,
é a partir do sentido (aquilo que está impresso na obra literária) e da significação (as impressões
e interpretações do leitor sobre a obra literária) que uma leitura completa da obra pode ser feita.
Artefatos tais como contexto histórico e biografia do autor (os sentidos do autor na obra a partir
de suas experiências) modulam a forma de se produzir leitura e interpretação.
Lewis, em sua compreensão da hermenêutica, entende que o papel do leitor é fundamental para
a construção de sentidos. A essa corrente foi dada o nome de “Teoria da Recepção” ou “Estética
da Recepção” na qual temos o tripé conceitual: obra/autor/leitor. Hans Robert Jauss e Wolfgang
Iser foram dois fundamentais pensadores alemães dessa teoria que preconiza o protagonismo
do leitor para que a literatura aconteça. A Teoria da Recepção é tão importante por ter dado
sentido a presença do leitor na construção da leitura em um momento onde, até então, não se
pensava neste sujeito como coprodutor da obra. É, então, a partir deste momento que se pensa
o encontro e a conexão dos horizontes de autor e leitor. Como coautor da obra cabe ao leitor
preencher as lacunas deixadas pelo autor. Ele tem a oportunidade de produzir novos
significados e sentidos quando na construção da leitura.

O leitor estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e
comprova suposições – e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito
do mundo em geral e das convenções literárias em particular. O texto, em si,
realmente não passa de uma série de “dicas” para o leitor, convites para que
ele dê sentido a um trecho de linguagem. Na terminologia da teoria da
recepção, o leitor “concretiza” a obra literária, que em si mesma não passa de
uma cadeia de marcas negras organizadas numa página. Sem essa constante
participação ativa do leitor, não haveria obra literária. (EAGLETON, p. 116)

Talvez não seja tão distante a concepção entre a Estética da Recepção e a forma como
Jeffrey Alexander compreende a cultura por uma via interpretativa mostrando o papel da
sociedade na construção do “texto social”, das práticas coletivas, dos enredos políticos e
históricos e, abrindo espaço para que o leitor (o sociólogo) da obra (as tessituras sociais)
interprete e interfira nas culturas na medida em que se estabelece o contato no campo de

71

pesquisa. Sem grandes pormenores, a meta da sociologia cultural é dar visibilidade as estruturas
que estão padronizadas e são produzidas pela sociedade, - estruturas estas que, sem leitura,
continuarão fragmentadas e sem calçamento com as demais esferas coletivas (GLOBO
LIVROS, p. 208).

3.5.3

Pensando Coletividade e Pertencimento

A noção de coletividade, vivências coletivas, interações sociais entre indivíduos são algumas
das querelas que perpassam os estudos durkheimianos, que estão intrinsicamente mergulhadas
no cerne de seu estudo sociológico: o fato social. Para Durkheim (1895) as representações
coletivas são expressões desse fato social; ou seja, são as representações de como a sociedade
vê a si mesma. O caráter coletivo que está por trás de toda e qualquer interação social se
relaciona ao caráter estável que as representações coletivas conferem às representações
individuais. Portanto, as teias religiosas, místicas, festivas, políticas, as crenças morais, entre
outros são construídos e legitimados no embasamento, força e estabilidade que a coletividade
pressupõe.
Durkheim refere-se ao coletivo como o espaço da construção dos valores morais, éticos e
religiosos. Em sua tese defende que a sociedade, na tentativa de se manter coesa, precisa
preservar os “fiéis” (os indivíduos) em harmonia, que é evidentemente marcada pelo conflito.
Também, Georg Simmel (2006), contemporâneo de Durkheim salienta que os esforços da
sociologia enquanto uma ciência da sociedade deve ater seus esforços para se pensar na
sociedade como lugar do coletivo, e não, como a soma de indivíduos fragmentados e isolados.
Em sua obra “Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade” (2006) Simmel
expõe a ideia de indivíduos a partir da interação, em tempos e lugares específicos (Simmel,
apud Celso Castro).
(...) A sociedade não é uma “coisa” fixada nem acabada, mas um processo, o
resultado das interações sociais. A interação pode ser de vários tipos e assumir
várias formas, como conflito, cooperação, competição, submissão, etc.
(CASTRO, p. 39)

Para Simmel, sociedade não implica ser uma esfera social, unicamente permanente e duradoura.
Pensar, dessa forma, é nos congestionarmos no argumento autoritário, centralizador e
excludente. Ao contrário: a condição de sociedade está também na criação de novas relações
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coletivas de novos arranjos com os espaços e com o outro (CASTRO, p. 46). Daí, o caráter
funcional que o autor nos fala sobre a sociedade. Vejam:

Mas a sociedade, cuja vida se realiza num fluxo incessante, significa sempre
que os indivíduos estão ligados uns aos outros pela influência mútua que
exercem entre si e pela determinação recíproca que exercem uns sobre os
outros. A sociedade é também algo funcional, algo que os indivíduos fazem e
sofrem ao mesmo tempo, e que, de acordo com esse caráter fundamental, não
se deveria falar de sociedade, mas de sociação. (Simmel, apud Castro. P.
46/47).

É importante ressaltar que Simmel (2006) compreende no indivíduo o sujeito da mudança, da
interação social. Os indivíduos como atores sociais tem a finalidade de interferir na sociedade,
na sua realidade para mudá-la; transformá-la. Sendo assim, o conceito de sociedade também
não pode ser estático. Cada sociedade é fruto das relações construídas com a localização
geográfica. Então, cada sociedade deriva das relações produzidas no seio da territorialidade,
quando esses indivíduos (atores sociais) dialogam entre si, criando vínculos de
interdependência e reciprocidade a partir dos contatos interacionais entre os indivíduos.
Daí surge o conceito da microssociologia de Georg Simmel de “sociação” que é estabelecida
nas interações sociais; como os indivíduos se relacionam entre si. Portanto, vale ressaltar que
aquilo que Simmel vê como interação social está para além das relações de reciprocidade e
cordialidade social. Configura-se também, como o conjunto de sociação, o conflito, os
interesses mútuos e a subordinação (dominação). Um não se sobrepõe ao outro, ou simboliza
ser mais ou menos legítimo na sociedade. Contrariamente. Todas essas formas de interação
sociais são espelhos da realidade construída.
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PARTE IV
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As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam sensações. A
palavra “comunidade” é uma dessas. Ela sugere uma coisa boa: o que quer
que “comunidade” signifique, é bom “ter uma comunidade”, “estar numa
comunidade”. (BAUMAN, 2003. Pp. 7).

Se perguntássemos às dezenas de pessoas qual o significado da palavra “comunidade”, ou
melhor, o que significa “estar em uma comunidade”, “pertencer ou fazer parte de uma
comunidade”, certamente diferentes posicionamentos seriam colocados, levando em
consideração que é o espaço do coletivo. A palavra “comunidade”, de forma genérica, denota
ser o espaço “cálido”, ou seja, o lugar de conforto, aconchego, e por que não, ponto de
equilíbrio. O interessante é pensar que algumas categorias que parecem ser sinônimas, na
realidade não as são. Pois bem, pensemos na palavra “companhia”. Essa representa o espaço
do convívio social, de forma agradável e/ou afetiva, por vezes, entre indivíduos em grupos,
tribos ou associações. Queremos dizer com isso, que a interação que existe nesses espaços pode
ser, por outro lado, de forma tênue, insatisfatória, a insatisfação extrema de indivíduos em um
determinado espaço de coletividade pode levar à ruptura dos códigos selados, - como a cultura
interna, as linguagens, os rituais, – como também à inexistência do funcionamento do grupo.
Bauman (2003) na obra Comunidade: a busca por segurança no mundo atual tensiona as
diferenças entre “estar em grupo”, “ter companhias” e “estar em comunidade”. O autor chama
a atenção para os códigos que perpassam o seio da “comunidade”, como o “sentir-se
confortável” a ponto de confiar no que é dito, praticado e internalizado na comunidade.
É importante revelar o caráter protetor e acolhedor desta categoria, tendo em vista que, como
esclarecido no título da obra de Bauman, o homem está à procura incessante por segurança.
Isto, o leva a viver em uma espécie de coletividade que, no jogo social, requer estar aberto para
consentir as regras existentes, como um pacto social. Podemos afirmar que é justamente pela
segurança que o indivíduo concede, abre mão de valores moralidades, normas sociais, por
vezes, abdicando de valores, na tentativa de equilibrar as forças sociais (tais como religião,
política, cultura). Por outro lado, “estar em comunidade” não quer dizer estar ligado a um
conjunto de regras ditatoriais, pelo contrário, a comunidade existe por causa das tensões. Os
sujeitos que nessa relação se encontram carregam consigo, podemos dizer, um “DNA
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simbólico”, recheado de saberes, códigos, linguagens, culturas, moralidades e ética que foram
construídas no decorrer de toda a vida social.

É dessa heterogeneidade que surgem as tensões sociais que são fundamentais para a
organização e manutenção da comunidade. Bauman chama a atenção às “discussões
amigáveis”. Ele diz que as discussões existem porque todos os sujeitos envolvidos na
comunidade buscam formas de mantê-la coesa, sadia e estável. Dessa forma, as discussões
servem não para provocar uns aos outros, mas provocar os sentidos, a criticidade e o olhar sobre
si mesmo na busca interminável pela vontade de melhorar a vida em comum. Em suma, a vida
em comunidade parece perfeita e orgânica.
Bauman (2005) destaca que a ideia de “comunidade” está para além de nosso alcance. É o
“paraíso perdido” que tentamos desesperadamente retomar. E na tentativa de alcançar a
“comunidade imaginada” vamos criando, inventando e organizando nossa própria comunidade
– a comunidade realmente existente. Nas palavras do autor: uma coletividade que pretende ser
a comunidade encarnada, o sonho realizado (...) (2005. P. 09).
Bauman (2005) em um discurso direto enfatizando os prós e contras de “estar em
comunidade” adverte que, por vezes, em busca da segurança, do bem estar e do espaço coletivo
que é incutido na ideia de “comunidade” o sujeito pode, em muitos casos estar negociando sua
própria liberdade, sua autonomia e identidade. Por outro lado, há uma forma de manter a ideia
de “comunidade”, a partir do entendimento ao estilo comunitário que é casual. Ao contrário do
estilo consensual, - aquele que é acordado pelos sujeitos com base nas opiniões diversas, com
base no nível de disputa e contrariedade, além de “muros ocasionais” (2005. P. 15), - o estilo
causal não é autoritário e nem construído. Ele simplesmente está ali na sua completude, pronto
para exercer sua função: que é o de nos entendermos sem o apelo das palavras, sem a
necessidade de perguntar “o que você quer dizer com isso?”. Este é um tipo de entendimento
que é o ponto de partida, o ponto de ligação de toda a união entre os sujeitos desse processo.
É um sentimento recíproco e vinculante – a vontade real e a própria daqueles
que se unem; e é graças a esse entendimento, e somente a esse entendimento,
que na comunidade as pessoas “permanecem essencialmente unidas a despeito
de todos os fatores que as separam”. (BAUMAN, 2005. Pp. 15-16).

É a partir desta concepção do conceito de “comunidade” que vamos pensar a ideia
de comunidade existente no bloco de samba Os Psicodélicos. Estamos falando de um bloco que
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nasceu no seio das famílias de uma comunidade periférica da cidade de Campos dos Goytacazes
e que é altamente organizada, no sentido de criação e produção da cultura popular. Para sermos
mais preciso estamos falando de um bloco que nasceu na “Comunidade do Morrinho” – uma
forma de carinho e respeito de como os moradores da comunidade (no sentido geográfico)
representam e entendem o espaço, um bloco que nasceu das famílias, ou seja, o conceito de
comunidade aqui ganha outra dimensão: são os sentidos de pertencimento agrupados aos
sentidos emotivos, carregados de responsabilidade mútua, de obrigação, de respeito,
hierarquias, moralidades, compaixão, reciprocidade, acordos sociais e outros conjuntos
simbólicos que calcificam as relações familiares. Estamos mergulhando em um campo
simbólico, no sentido de que todas as relações se remetem a uma pluralidade cultural,
organizacional, política, que interfere diretamente na sociedade, produzindo saberes, valores e,
sobretudo, interação.
Os Psicodélicos é compreendido como o lugar de criação e de produção do samba, é a partir
desse discurso que nos é possibilitado ver o espaço geográfico calçando o espaço simbólico de
possibilidades de organização, inventividade, criação e manutenção das performances sociais e
culturais, como por exemplo, o samba.
Em um depoimento de umas das integrantes da Velha Guarda do bloco foi falado que a criação
do mesmo aconteceu de forma tão natural e despretensiosa que acabou dando certo. De forma
popular, a entrevistada trás a relevância do consentimento das famílias na criação do bloco.
Como podemos acompanhar a seguir:
Aconteceu algum movimento de resistência à criação do bloco? Foi difícil para vocês serem
aceitos na comunidade do samba?
Integrante da Velha Guarda: Não. Não. Pelo contrário. Todo mundo que era da Mocidade
Louca (escola de samba vinculada à Comunidade do Morrinho) e os pais aceitaram. Deixaram
a gente desfilar. Porque era todo mundo muito novo. Era tudo criança, no máximo uns 19 a 20
anos. Pelo contrário, incentivaram fazer o bloco (...)
Temos aqui a produção de efeito do “entendimento compartilhado” de Bauman (2005) quando
apresenta o círculo aconchegante da comunidade como algo despercebidamente evidente e
natural.
“Escola de samba era tabu. Era coisa de prostituta e de homossexual”. (Relato
de uma entrevista).
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Lendo assim parece ser mais uma das lendárias histórias sobre o samba, - aquelas que são
contadas para preencher o imaginário social que atravessa a coletividade e que se mantem, por
vezes, a partir dessas impressões e resgates memorialísticos que são captados de pessoas que
tiveram um mínimo de proximidade com a cultura em questão. Aqui remetemos a cultura do
samba, da miscigenação, do povo embaralhado, misturado nas cores, nas etnias, nas religiões,
no sincretismo. Fazemos alusão à letra de Ary Barroso “Isto aqui o que é?” (1942) que evoca
um Brasil multicolorido, plural e diverso em cultura, arte e expressões sonoras:

Isso aqui ô ô é um pouquinho de Brasil aiá
Esse Brasil que canta e é feliz. Feliz. Feliz.
É também o povo de uma raça que não tem
Medo de fumaça, não (...) (BARROSO, Ari. 1942).
Como não é nosso interesse pensar o Brasil de forma e general trabalharemos esse “um
pouquinho de um Brasil” a partir das memórias, saberes e práticas coletivas de sobrevivência
cultural a partir da Velha Guarda de um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade
de Campos dos Goytacazes, o Grêmio Recreativo Bloco de Samba Os Psicodélicos. Este que
ostenta as cores verde, vermelho e branco, – simbolizando um movimento multicolor,
agregador e espontâneo – e a figura de uma margarida, como símbolo de renovação, e, que
possui uma intensa e familiar ligação com a “comunidade do Morrinho” – assim a Rua do
Sacramento é carinhosamente chamada pela comunidade que nasceu, cresceu e vive neste
espaço.
É importante notar que o bloco nasceu na comunidade, mas por motivos muito singulares: o
bloco é a concepção imaterial dos moradores da comunidade; em outras palavras é a própria
manifestação da comunidade. Ou seja, essa relação não é nem de proximidade, nem de
apadrinhamento. Bloco e comunidade estão unidos de tal forma que não há como pensar um
sem o outro, formam uma identidade, recheada de inúmeras histórias e espetáculos culturais
que ganham a quadra de samba e a avenida nos carnavais; contudo, é cenário cotidiano de
tensão. Parafraseando o antropólogo Mércio Pereira Gomes (2014) são os vários elementos,
tais como os valores compartilhados na coletividade que se destacam acima de diferenças
(classe social, gênero, etnia) que poderiam de uma forma excludente, dividir e separar. Na
verdade, é na coletividade que esse conjunto simbólico ganha força para se destacar de outros
conjuntos. Deixemos em evidência que esse aspecto não afirma a superioridade de uma
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coletividade em face de outra coletividade. Só destaca seus atributos em face de relevância
histórica e cultural para a linguagem do samba que é tão latente na Comunidade do Morrinho.
O peso da categoria identidade acontece no jogo de afinidade, nas tensões das práticas
culturais e nas possibilidades de reinvenção de si (da cultura, dos saberes, das tradições e
valores) para que o passado, que é calçado na história e na tradição, dialogue com as questões
e percepções que vão aparecendo no tempo presente, através do olhar do novo – é a condição
de afetar as novas gerações a partir da cultura, da troca permanente de experiências e da
necessidade de perpetuar os inúmeros elementos expressivos dessa cultura, na conclusão de que
a contribuição dessas histórias e valores culturais desse povo é profunda, substancial e
reveladora, no sentido da busca pelo auto conhecimento a partir das raízes de cunho histórico e
simbólico.
Entrevistado: Eu acho que comunidade é o espaço de afetividade. Comunidade seria isso.
Agora, usualmente, a gente chama de comunidade toda pessoa que vai lá e desfila na
agremiação. O que não é verdade. Às vezes não tem a menor ligação. Como também ensaios e
eventos necessariamente não estão sendo frequentados por pessoas da comunidade. Às vezes
não. Às vezes é gente de fora que vai lá. O que não é problema nenhum não. Porque eu acho
que samba é agregador. Se tem uma coisa que eu acho bacana no samba é que ele agrega. Ele
não é pra desagregar. Mas uma coisa é você ter a pessoa de fora e outra coisa é você ter a
pessoa de fora e não ter a comunidade. Samba é comunidade. Carnaval é que nem futebol. É
paixão. Você não pode tratar como negócio, com algo pra ganhar dinheiro. Eventualmente
uma pessoa pode ganhar dinheiro com o carnaval, mas eu não acho que isso seja o preceito
básico. Muito pelo contrário: a questão da comunidade, da raiz, da história é muito mais
importante.
Por outro lado, “ter identidade” ou construir uma identidade põe em risco o equilíbrio, o
conforto, o aconchego e a segurança de que falamos acima. Bauman (2013) cita o
posicionamento de Jock Young (1999) ao dizer que “precisamente quando a comunidade entra
em colapso, a identidade é inventada”. A funcionalidade da identidade, neste ponto de vista,
não garante a manutenção de uma ordem canonizada. E aqui nos encontramos num ponto
central par as nossas reflexões, nesse momento somo chamados a pensar o importante papel do
G.R.B.S. Os Psicodélicos como o lugar do novo e da ruptura com a ordem estabelecida.
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ASPECTOS IDENTITÁRIOS DA FURIOSA

Com 49 anos completos, o grupo recreativo bloco de samba Os Psicodélicos nasceu
em 06 de fevereiro de 1968, na comunidade intitulada de "Morrinho" pelos próprios moradores
do bairro. Desde sua data de formação, o bloco tem sido notoriamente reconhecido e amado
pela comunidade do samba da cidade goytacá. No mesmo ano de formação, o bloco ganhou o
título com o samba-enredo "Hippies no samba" (1968), de Dona Eponina. É importante dar
destaque a esse evento, pois esse samba-enredo delimita uma nova história no terreno cultural
local. Estamos falando de um bloco que buscou com grande luta, para a comunidade um espaço
de samba e de festa mais democrático. Um espaço que tivesse compromisso com o
“descompromisso”. Em outras palavras, o nascimento do bloco Os Psicodélicos permitiu que
uma grande parcela da sociedade que se encontrava invisibilizada e que não tinha nem a cultura
dita periférica para chamar de sua, saísse do ostracismo ou do vácuo social para ganhar espaço,
voz e representatividade por meio da arte e do samba. Esse processo colaborou com o
empoderamento de seguimentos da sociedade civil que não se sentiam representados por
aqueles ditos representantes da cultura popular local, tais como as mulheres e pessoas ligadas
ao movimento LGBT.
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De lá pra cá são 31 títulos. 30 no Grupo Especial e 1 no Grupo de Acesso. Nos seguintes anos:
1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1988, 1990,
1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009*(Grupo de Acesso), 2011,
2012, 2013 e 2014 e 2016.

A nossa pesquisa, sob a ótica de uma das mais conceituadas agremiações carnavalescas da
cidade, o G.R.B.S. (Grêmio Recreativo Bloco de Samba) Os Psicodélicos, representa desde sua
concepção, inovação, liberdade, ousadia e “psicodelia”. 4
Cabe ressaltar que como símbolo de inovação, a contracultura foi perseguida pelo governo por
representar novas tendências e despertar o novo, o diferente. Portanto, o movimento que ficou
adjetivado de “psicodélico” representa frisson e frenesi de um lado, e, de outro, paz e amor. Um
dos maiores símbolos do movimento é a liberdade – seja ela qual for.
Em depoimento, o ex presidente da Velha Guarda, o sr. Sílvio Dias Feydit conta como o
ano de 1968 mudou o rumo da comunidade do Morrinho, localidade na qual o bloco e a escola
de samba Mocidade Louca estão inseridas. Os moradores da comunidade, os comerciantes,
pais, donas de casa, senhoras (es), crianças e a juventude que exalava musicalidade aderiram a
ideia da criação de um novo bloco que dialogasse com as questões de dentro da comunidade;
(Quando mencionamos “psicodelia” fazemos alusão ao movimento hippie, que nasceu na Inglaterra nos anos
1960 e que ganhou espaço no Brasil tecido pela tropicália).
4

81

que simbolizasse as paixões, os amores e as lutas daquele povo, e mais, que fosse um símbolo
vivo da força social que aquela comunidade representa. O bloco Os Psicodélicos, dessa forma,
apresentaria na avenida, na quadra, e nos sambas de rua, em forma de música, poesia, dança e
discursos apaixonados, a coletividade e as necessidades mútuas dos seus moradores.
Nossa intenção com essa pesquisa é compreender um certo fenômeno cultural que gira em torno
da agremiação, gerando compositores, instrumentistas e pesquisadores sobre o samba local, na
medida em que esse espaço se caracteriza como símbolo de produção inédita da cultura local,
desenvolvendo trabalhos e projetos que vão ao encontro dos valores preconizados pela
comunidade, bem como demonstra ser um lugar de autenticidade e constante criação e,
consequentemente, reinvenção da cultura do samba.
A fala de cada sujeito, em seu espaço de atuação, parece soar apaixonada e nos mostra que
todos os envolvidos com o bloco possuem amor, entusiasmo e devoção em contribuir para o
sucesso do Bloco. O G.R.B.S. é uma referência de produção, criação e recriação do samba na
cidade de Campos dos Goytacazes e o espaço geográfico no qual ela está íntima e
profundamente envolvida é um diferencial para sua legitimação no mundo do samba da região.
Os ambientes marcantes que cercam o bloco são o G.R.E.S. Mocidade Louca, - escola de samba
que já demos destaque na parte III deste trabalho - , o Bar do Dandão e a banda do Morrinho.
Apresentaremos a relevância de cada um desses espaços e/ou sujeitos.
O bar do Dandão é um importante canal de passagem da comunidade, no sentido de ser o local
de sociabilidade social. É nesse bar onde a música nasce, o povo socializa cervejas,
composições e batuques e, entre brindes e prosas, o samba se reforça. Como uma ponte que liga
caminhos, o bar faz uma ligação espirituosa entre as pessoas. O bar marca encontros cruciais
para o samba local. Foi palco para Jorge da Paz e suas composições - um respeitado sambista e
jornalista da cidade que contava as histórias de como os sambas surgiam, eram lançados. Foi
palco para as reuniões da composição da Velha Guarda do bloco Os Psicodélicos; – tudo isso
ao recheio de sambas, cervejas e grandes panelas de caldos com carne seca, que bem
representam a culinária afro-brasileira e que, obviamente, está marcada na cultura local. Para
ilustrar, segue um trecho de um samba do compositor Jorge da Paz Almeida que exprime a
marca da culinária afro-brasileira muito popular na comunidade:

Ficou difícil o viver do assalariado
Não dá pra comprar comida
Com seu mísero ordenado
Esse mês meu orçamento levou o diabo
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Só porque eu quis comer
Carne seca com quiabo (...) (ALMEIDA, sem data).

A banda do Morrinho é a banda de rua, de avenida composta por moradores da
localidade do Morrinho e em dias de festividade na rua, sob organização e representação,
geralmente, do bloco Os Psicodélicos e da escola de samba Mocidade Louca faz apresentações
de clássicos das marchinhas carnavalescas. Nesses rituais de integração a comunidade vai para
as ruas, festeja de forma intensa, faz uso de fantasias, maquiagens e adereços e brincam noite
adentro. A banda tem o costume de se apresentar na semana que antecede a festa popular de
carnaval, seguida pelas apresentações luxuosas do bloco de samba e da escola de samba da
Comunidade do Morrinho. A festa que envolve ritmo, valores e cultura popular, tais como o
samba, as marchinhas e a figura do Boi Pintadinho – representação folclórica das festas
populares da região norte fluminense – reúne pessoas de diversas idades, etnia e de agremiações
carnavalescas distintas. Há aqueles também que visitam a comunidade nesta época festiva com
a finalidade de conhecer e/ou apreciar os costumes e os valores culturais que se intensificam
com a sonoridade típica da festa popular, sem estar, necessariamente, vinculados ao carnaval e
a alguma agremiação.
Por conseguinte, o espaço geográfico não representa apenas o local físico da cultura.
Isso porque a própria geografia do samba local compõe a tessitura e a atmosfera essencial que
deu origem à história dos Psicodélicos, – bem familiar as histórias que compõem a “Geografia
do Samba” na cidade do Rio de Janeiro, se levarmos em consideração os emaranhados de
pulsações rítmicas, musicalidade e mistura regadas pelo caráter político do movimento que,
para além de criar samba por entretenimento e fuga da realidade massacrante na qual a grande
parte da população negra e pobre se encontrava, se estabelecia como um movimento de luta
contra a tirania, os massacres, a covardia e a falta de assistência social por parte de um governo
que tinha por intenção, – senão o extermínio da população negra pelo viés da negação de sua
contribuição e participação histórica, cultural e religiosa –, silenciar e tornar essa teia cultural
invisível, na tentativa de embranquecer e ‘europeizar” a população brasileira.
Podemos dizer que quando os membros da Velha Guarda mencionam que o bloco é
“uma família” é porque de fato, todos, de alguma forma, estão inseridos, mais que isso, estão
envolvidos nos primeiros passos do bloco, antes mesmo dele se desvincular do grêmio de
futebol (motivo para o qual o bloco recebeu a titulação de “grêmio” no nome). Por isso, dizem
em bom som: “Somos a família Os Psicodélicos”.
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Até aqueles que estão ligados intimamente à escola de samba da comunidade sentem-se
pertencentes “à família Psicodélicos” porque, por diversos motivos, um deles é que o bloco
nasceu na e pela coletividade. E foi bem depois da existência da escola de samba. Como todos
estavam de alguma forma envolvidos com o carnaval, pensar na criação de um bloco para que
as crianças pudessem se divertir não foi um empecilho. Na verdade, em um depoimento dado
por um dos integrantes da Velha Guarda do bloco Os Psicodélicos a ideia surgiu dos jovens que
queriam “brincar” carnaval de uma forma diferente. A necessidade de criação de um espaço
que correspondesse às vibrações coletivas da juventude, movida pelo movimento “paz e amor”
nos anos 1960 nas artes, despertou o desejo de um bloco com a cara do novo, com a cara da
renovação. Segue trecho do depoimento:
Integrante da Velha Guarda: Lá em 1958 não existia essa coisa das famílias participarem do
carnaval. Como a gente participava do carnaval nessa época? As mães faziam umas fantasias
de bailarina, ciganinha e íamos ao centro da cidade assistir as agremiações que existiam, que
eram as escolas de samba, os cordões e os ranchos. Aí aqui existia a Mocidade Louca. Mas na
época eu tinha 13 anos. Com essa idade a gente não podia desfilar em escola de samba. E
mesmo a moça mais velha não desfilava em escola de samba porque na época existia o tabu
(escola de samba é coisa de prostituta, de homossexual). Na época da minha adolescência eu
não podia desfilar. A Mocidade Louca ensaiava aqui em cima e nós íamos assistir. Mas ficar
rebolando na quadra como hoje as moças ficam? Não ficavam. Então meu irmão Silvio, junto
com dois amigos ou três daqui da rua falaram: “a gente podia formar um bloco de samba”.
(...) Então quando eles falaram “vamos fazer um bloco!”, mas como vai fazer se aqui já tem
uma escola de samba? A gente faz um bloco porque bloco desfila de dia. Os blocos de samba
desfilavam de dia. E a escola de samba era à noite. O bloco desfilando de dia não tinha a
concorrência com a agremiação que já tinha no bairro. Então vamos fazer uma agremiação
que seja um bloco de samba e não uma escola. E juntou aqueles garotos. E pergunta papai e
mamãe... Aí juntou na época instrumento de bateria. Não existia assim pra comprar como hoje.
Existia mas era muito caro. E eles faziam esses instrumentos com a ajuda das pessoas da
Mocidade Louca. Eles criaram os próprios instrumentos e foi uma coisa muito rápida. Foi
assim, 20 dias depois do carnaval. Começou em janeiro e em fevereiro já tinha o carnaval. E
a gente desfilou. Todo mundo fez uma roupa igual. Todo mundo o mesmo tipo de fantasia. E
aquela bateriazinha que era muito simples. Na época existia um mínimo de pessoas pra desfilar
no bloco. E esse mínimo era 60 pessoas. Pra completar esses 60 teve que catar as crianças
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mesmo de 8 e 10 anos. Porque como era de dia podia desfilar. Aí fez o bloco e foi muito
animado.

O fato da concepção de bloco de samba desfilar durante o dia, nas festividades de carnaval, e
as escolas de samba desfilarem a noite foi visivelmente um elemento importante para a
comunidade no momento de criação do bloco. Podemos dizer que isso reflete uma organização
muito própria e familiar dentro da comunidade. Uma vez que a parcela envolvida na criação do
bloco estava ligada também ao samba da Mocidade Louca, criar uma tensão nesse sentido
poderia provocar um descontentamento generalizado, além de provocar uma realocação de mão
de obra para os desfiles carnavalescos de ambas as agremiações. Dessa forma, a tradição da
escola de samba permaneceria com seu brilho e louvor na avenida, enquanto os jovens que
buscavam na criação do bloco um incentivo à criação de novos espaços de cultura poderiam se
aventurar na empreitada. No fim das contas, segundo relatos, era uma alegria estar envolvido
com tudo isso. De dia o bloco Os Psicodélicos saía na avenida e de noite a escola Mocidade
Louca. Dessa grande festividade quem saiu ganhando foi a própria comunidade.
Por outro lado, a construção de identidade é algo que custa caro às comunidades tendo em vista
que diversas tensões, rearranjos, valores e causas são travados no limiar das relações coletivas
em nome dessa chamada identidade. Bauman chegou a afirmar que

A identidade brota entre os túmulos das comunidades, mas floresce graças à
promessa da ressurreição dos mortos. (BAUMAN, 2003. Pp. 20)

Em outras palavras, enquanto por um lado a ideia de criação de uma comunidade está calcada
na ideia de um entendimento compartilhado, que independente dos rearranjos sociais, a
dinâmica acontece de modo natural; a lógica do constructo da identidade perpassa pela ideia de
“derrubar as estruturas para refazê-la”, de forma diferente. A entrevista em outro trecho do
depoimento remonta a época de criação do bloco como algo que foi aceito e acordado
socialmente pela comunidade, pelo fato de que o bloco não representava uma força cultural
nova, portanto, como brincadeira de criança que logo passa, a ideia do bloco logo passaria
também.

E a relação com a Mocidade?
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Entrevistada: A relação coma Mocidade foi assim: “ah, isso aí é coisa de criança. Daqui a
pouco vai acabar!”. Eles foram deixando. Não se importaram. E também Os Psicodélicos logo
conseguiu um lugar para ensaiar. Porque a gente ensaiava aqui no quintal daqui de casa ou
ali no quintal da casa da Dona Ana Maria. Tinha uma oficina mecânica que na época era de
Russo e ele deixava fazer a alegoria lá na oficina. Então foi uma coisa muito de residência. De
família. Não era um clube. Aí quando onde é a quadra hoje, tinha um timezinho de futebol que
fazia campeonato de time de futebol pequeno, eles pensaram: ah, vamos fazer uma diretoria.
Porque na verdade nós começamos sem ter diretoria. Não tinha diretoria. Não existia um
desenhista pra fazer fantasia.(...) A gente nunca teve slogan. Sempre foi paz e amor. Sempre
foi uma coisa sem pretensão. Não tínhamos pretensão de chegar aos 50 anos não. Até as
famílias falavam “ah, isso aqui depois acaba... ah, deixa eles que daqui a pouco enjoa”. E
chegamos a 50 anos. Acho que deu certo por não ter sido uma coisa tão fixada, de ser
permanente, de ser certinho, organizadinho.
Ao pensar sobre esses fatores nos perguntamos: “Por que com toda a legitimidade, poder
simbólico e aceitação majoritária da comunidade interna e externa ao bloco, Os Psicodélicos,
que poderia há tempos ter deixado de ser bloco para se transformar em escola de samba, nunca
almejou tal título? Essa é uma questão que a diretoria do bloco levanta sempre com muito
orgulho. E dizendo, “Nós não queremos ser escola. Somos o bloco Os Psicodélicos. Somos
diferentes.”
Em depoimento, o professor e pesquisador do samba em Campos dos Goytacazes: Detalhe
interessante é o seguinte: “Os Psicodélicos” tem 31 títulos como bloco. 30 NO GRUPO
ESPECIAL E UM NO DE ACESSO. Inclusive esse ano de 2016 ele conseguiu um
pentacampeonato no grupo especial nos desfiles de Campos. E as pessoas perguntam: Será
que Os Psicodélicos já não tem tamanho pra ser escola? Claro que tem. O problema é que os
seus componentes, os seus dirigentes gostam que ele seja bloco. E também uma rua depois no
mesmo bairro tem a Mocidade Louca. Coisa que não havia na Lapa, na questão da Ururau da
Lapa enquanto ainda era bloco (referindo-se a duas escolas de samba da cidade). Eu acho que
Os Psicodélicos não se tornou uma escola e nem se tornará nunca por esses dois motivos:
primeiro que seus aficionados tem orgulho de dizer Grêmio Recreativo Bloco de Samba Os
Psicodélicos e também porque a Mocidade Louca é muito próxima ao bloco. Então tem um
bloco e uma escola fantásticos lá, no Parque Rosário, Morrinho.

86

Uma vida dedicada à procura da identidade é cheia de som e de fúria.
“Identidade” significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular –
e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar.
(BAUMAN, 2003. Pp. 21).

Contudo, toda tradição passa pelos primeiro anos de arrolho, lutas, desencontros para se chegar
ao autoconhecimento. É no momento da ruptura com o velho, com as leis, normas e moralidades
já instaladas que o novo surge. Surge vulnerável porque todo o caminho, toda a segurança, todo
o conforto que outrora o encobria desapareceu no momento da ruptura. A ideia de identidade
trás consigo a premissa de um “núcleo não estável”, parafraseando Stuart Hall (1996). Em
depoimento o pesquisador Marcelo Sampaio comenta sobre a relação do bloco Os Psicodélicos
com a escola de samba Mocidade Louca e com a comunidade.

A história do bloco Os Psicodélicos e da escola Mocidade Louca se imbricam, se encontram?
Marcelo: Sim. Porém, já teve problemas de componentes por uma questão de ciúme, que é
inerente ao ser humano, tem andado meio as birras, às vezes. Os Psicodélicos tem uma
características que irrita muito a Mocidade Louca: nunca deixou de ir pra avenida. Já a
Mocidade Louca ficou um tempo sem desfilar. Então isso aí na hora de uma discussão mais
acalorada é jogado na cara. Isso aí não é legal. Mas muitas pessoas são das duas agremiações.
Tanto dos Psicodélicos, como da Mocidade Louca. Mas não é um “fechamento” total não.
Você acha que isso seria mais um contrato entre cavalheiros essa relação de Os Psicodélicos
e a Mocidade dentro da mesma comunidade?
Marcelo: Ah, sim. É um contrato até porque eles são de épocas um pouquinho diferentes e
nunca se enfrentaram. Essa eu acho que é a principal característica e o principal motivo pra
eles não terem tido problemas maiores. Um sempre foi bloco e o outro sempre foi escola. Então
tem como você ir pra avenida nas duas agremiações, ser campeão, sem ter feito o outro perder
porque desfilam em categorias diferentes.
E como corpo de jurados dos carnavais de Campos dos Goytacazes detalha algumas
diferenças entre escola de samba e bloco de samba.
E quais são os quesitos que marcam a diferença entre bloco e escola? Esses quesitos mudam
com relação ao Rio de Janeiro?
Marcelo: A principal diferença de um bloco de samba é que ele não tem o julgamento do casal
de mestre sala e porta bandeira. Já a escola tem como um dos principais julgamentos, aliás
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um dos mais significativos, é o julgamento do casal do mestre sala e porta bandeira que leva o
pavilhão da escola, que é a bandeira.
E nos blocos tem o julgamento dos abre alas. Que existem nas escolas, mas é julgado no
conjunto dos carros alegóricos. Não tem um julgamento específico. Tem o julgamento das
alegorias e adereços, onde todos os carros alegóricos são votados.
Já nos blocos tem alegorias e adereços para os carros que estão no mesmo do desfile e até a
final. E o Abre Alas que é o primeiro carro alegórico que trás o nome da agremiação nele, ele
é julgado separadamente porque tem a ver um pouco com Chiquinha Gonzaga em “Oh, abre
alas que eu quero passar...”que é uma marchinha do século XIX, que fez sucesso durante cinco
carnavais seguidos lá no Rio de Janeiro, referente ao Rosa de Ouro, um bloco bacanérrimo
que tinha lá pertinho da casa onde Chiquinha Gonzaga morava. Então esse abre alas virou
uma característica muito importante. Mal comparando, o casal de mestre sala e porta bandeira
de uma escola de samba é o Abre Alas de um bloco de samba.
É contagiante ver e ouvir todos os membros do bloco e a própria comunidade em geral
perceber que este é o lugar e o tempo do bloco. Que na verdade a expansão cultural que o bloco
ambiciona nada tem a ver com mudança estrutural de bloco para escola de samba. É, portanto,
por essa autenticidade, pela garantia de espaço de criação constantemente em um lugar tomado
por inúmeras escolas de samba, que o bloco Os Psicodélicos lutam. Há uma força geradora de
esperanças, de histórias, entusiasmo agregados à vontade de fazer com que essa memória
coletiva, que continua sendo construída na comunidade, através da força e da representatividade
de Os Psicodélicos. Pois bem, as questões tais como: “Que identificação com o samba, com o
espaço geográfico, com a comunidade e todos os sujeitos que ali nasceram ou se criaram, com
a música e com a história, o G.R.B.S. Os Psicodélicos tem?” E “Que identidade é essa que
permeia corpo, alma e cria uma ideologia própria e que fomenta a cultura afrodescendente?”
serviram de base para este trabalho. Porém, temos a certeza de que ganhamos muito mais da
pesquisa, dessa relação. As vozes somadas às composições e às memórias coletivas foram
somando à força do universo do samba.
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4.1. O bloco do quintal de casa

Quando eu nasci o bloco já estava lá. Mas eu sempre ouvi as histórias dos
carnavais de tamanco. Dos bois pintadinhos. Diziam que o Bloco Os
Psicodélicos havia nascido no quintal lá de casa. (Depoimento de um ex
morador da Comunidade do Morrinho, 2016).

Há uma canção intitulada “A nossa casa” (2004), de Arnaldo Antunes, que é interpretada pela
intérprete da música brasileira, Maria Bethânia, que diz em seus versos: “Na nossa casa amor
perfeito é mato/ e o teto estrelado também tem luar/ a nossa casa até parece um ninho/ vem um
passarinho pra nos acordar/ na nossa casa passa um rio no meio/ e o nosso leito pode ser o
mar/ a nossa casa é onde a gente está/ a nossa casa é em todo lugar/ a nossa casa é de carne
e osso/ não precisa esforço para namorar/ a nossa casa não é sua nem minha/ não tem
campanhia pra nos visitar/ a nossa casa tem varanda adentro/ tem um pé de vento para
respirar/ a nossa casa é onde a gente está/ a nossa casa é em todo lugar”.

Esta canção alude sobre o espaço de dentro, o espaço de fazer parte de um conjunto, do
pertencimento, do aconchego. É o lugar no mundo sobre o qual nos sentimos bem. Sobre o qual
somos. Que lugar mais traduz essas sensações do que o espaço da casa? E aqui colocamos
‘casa’ como um local de lembranças, recordações, memórias, construções coletivas, paixões e
saudosismos. Podemos com o tempo sair de nosso lugar de origem, em busca de outras
aventuras, ou mesmo pela necessidade de se consolidar enquanto sujeito. Muitos são os
motivos, mas o que nos interessa aqui é pensar o lugar da criação, da tradição, do pertencimento,
das memórias individuais e coletivas como um refúgio, porém sem portas, janelas e teto; nos
dando sempre a sensação de mudança, de continuidade, de estar aberto ao tempo ameno, a
chuva forte e aos dias de calor intenso. Pois bem, seguindo essa metáfora, como em toda casa
precisamos de pessoas que integrem o cotidiano desse ambiente – uma família. Algumas são
menores, outras extensas, mas todas, independente do tamanho, do núcleo e das condições
sociais possuem sua dinâmica própria. Desta forma, alegamos que por mais que o senso comum
nos diga que “no fundo toda família é igual”, preferimos entender que a relevância do ambiente
físico (espacial, geográfico) e ambiente simbólico (cultura, valores, regras sociais) para moldar
as relações familiares. Outro ponto de destaque é pensar que dentro de uma mesma família
existem as diferenças sociais e as inúmeras formas de enxergar o mundo, de estar no mundo –
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construindo o que chamamos de espaço heterogêneo. Cada sujeito, nessa lógica, prescreve a
vida a partir de uma filosofia que foi apreendida no tempo e espaço da história. Cada um possui
as particularidades necessárias que nos fazem acreditar que somos únicos, tão diferentes do
outro; quando, em tese, existem elementos que nos mostram como, de alguma forma, estamos
ligados à casa, por ser não apenas o lugar de origem, mas o lugar da oficina de valores
compartilhados. Em uma instância singular, pensemos o bloco Os Psicodélicos com a
Comunidade do Morrinho por esse viés. Como em uma grande casa construída por uma grande
família, discutiremos os relatos de moradores e integrantes do bloco sobre a relação familiar.

Integrante do bloco e moradora da comunidade: a gente nunca teve isso: ah, se você sair na
Mocidade não vai sair nOs Psicodélicos. Foi uma coisa muito natural. E também Os
Psicodélicos logo conseguiu um lugar para ensaiar. Tudo elo carinho que a pessoa tinha com
a agremiação. Então a costureira não cobrava; o alfaiate também fazia as coisas com o preço
baixinho. (...) Eu tinha um bar. Aí juntava aquele grupo de homens pra fazer a alegoria.
Também no terreno dos outros; não eram em quadra. Aí na madrugada eu juntava tudo aquilo
que havia sobrado do meu bar, ia lá e fazia uma comida e distribuía para eles pra poder ir até
mais tarde um pouco. Então era tudo gratuito. Nada era cobrado. Não tinha um funcionário
pra fazer nada. Não tinha um alegorista, não tinha costureira, artista, não tinha nada. Isso
durou, vou te dizer, uns 30 anos. (De 25 a 30 anos desse jeito). Sem pagar. Não pagava cantor.
Não pagava compositor. Não pagava ritmista. Nada era pago. Era tudo gratuito. A Rainha
tinha que fazer a fantasia dela porque queria fazer o melhor possível porque ela era a Rainha
dos Psicodélicos. Nós tínhamos um grupo de 05 rapazes que em todos os ensaios eles estavam
lá pra Cantar o samba, tocar o cavaquinho, tocar o pandeiro porque gostava da agremiação.
Não era pra ganhar dinheiro.
Esses são alguns fragmentos de um discurso apaixonado pela história de como o bloco surgiu.
Um discurso que relembra a relevância de toda a comunidade na inserção do projeto que nasceu
como ideia coletiva e foi ganhando corpo e espaço à medida que as pessoas se apaixonavam
por uma causa coletiva. O bloco nasceu já com um propósito, percebemos pelas falas
emocionadas. É claro que durante sua trajetória inicial o motivo de criar uma agremiação nova
em uma comunidade que já vestia as cores da escola de samba Mocidade Louca era puro
entretenimento aliado à vontade de criar algo novo. Porém, inicialmente, os envolvidos com o
bloco ainda não tinham a ideia de que “algo novo” seria esse. Até que o próprio campo falou
por si. Em outras palavras, a necessidade de expandir a linguagem do samba; a vontade de
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alguns de seus criadores, como Silvio Feydith, Idaly Feydith, Dona Ana Maria, Sérgio
(sobrinho de Jorge Chinês da Mocidade Louca), Rosemberg e Amaro ‘Borracha’ (também
sobrinho de Jorge Chinês) de fazer com que a comunidade acompanhasse as novas ideias e
novas tendências musicais na época forma fundamentais para esse movimento.
Voltemos no tempo. Estamos no fim da década de 50 e início dos anos 60. Um momento sem
precedentes em termos culturais e musicais no mundo que influenciaram nossos músicos
brasileiros, graças ao desenvolvimento da indústria cultural. Vivíamos a onda efervescente e
‘psicodélica’ do tropicalismo no Brasil em decorrência da entrada de outros gêneros
estrangeiros, como o jazz e o rock´n´ roll. Esse movimento orientado por um grupo de músicos,
artistas de vários seguimentos, escritores e influentes na mídia perceberam o momento que
estávamos vivendo no cenário musical como crucial para fusão de gêneros na tentativa de criar
algo novo, e que na mesma medida, dialogasse com as questões do nosso próprio cotidiano, de
forma artística e crítica. Foi nesse momento que um grupo de artistas, como Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Tom Zé e a banda “Os Mutantes” fizeram com que sua música expressasse essa
necessidade de criação de algo genuinamente novo. Sem preconceitos e abertos a fusão entre
gêneros musicais, dialogaram com o rock´n´roll, com o jazz e por que não com o samba. Segue
trecho da entrevista:

Essa ideia de liberdade, das mulheres poderem participar do carnaval, dessa inovação não foi
dos Psicodélicos, Foi do próprio movimento da época. O bloco acreditou no movimento. E às
vezes eu me pergunto qual a razão do bloco ter 50 anos... os psicodélicos sempre esteve aberto
para todas a ideias.
É desse caráter agregador e multifacetado próprio do movimento hippie, seguido pela onda do
tropicalismo no Brasil, que os idealizadores do bloco tomaram emprestada a ideia de criação e
inovação do movimento do samba em Campos dos Goytacazes. Em conversa, alguns
idealizadores do bloco e componentes da Velha Guarda dOs Psicodélicos declaram que tudo
foi inspirado na ideia do tropicalismo. As cores da bandeira, o nome do bloco e o propósito,
enquanto agremiação de samba se originou a partir da influência de um movimento que lutava,
por meio das artes, por um espaço mais democrático e mais acessível à cultura popular; em uma
época em que a música popular brasileira limitava-se quase que especificamente à classe média
brasileira. As cores verde, vermelho e branco, segundo os relatos, possuem circunstâncias de
criação distintas. Enquanto algumas famílias elegem a determinação das cores da bandeira ao
time de futebol do compositor Jorge da Paz, ligado, como já mencionamos, à escola de samba
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Mocidade Louca, outros dizem que se fosse, de fato, pelas cores e pelo time, Fluminense, a
causa da escolha poderia ter vindo de Silvio Feydith, um dos idealizadores do bloco Os
Psidélicos e também torcedor do time de futebol Fluminense. Nessa disputa, os envolvidos
diretamente com o bloco elegem o movimento da tropicália como influência na decisão da
escolha das cores. Verde, vermelho e branco, segundo os mesmos, dá a intencionalidade exata
do bloco. Este deveria representar a explosão de cores e de ideias do bloco. Em depoimento
uma idealizadora comenta:
As cores da bandeira remetem às cores da camisa de futebol?
Idealizadora: Não. Os Psicodélicos não queria que dissessem que era da Mocidade Louca. A
Mocidade Louca é azul, vermelha e branca. Aí fizemos verde, vermelho e branco pra não ficar
igual à Mocidade Louca. Mas não por implicância. Só pra fazer diferente.
Jorge Chinês teve participação na escolha das cores?
Idealizadora: Seu Jorge era Fluminense, mas Silvio também é Fluminense. Acredito eu, que o
Sérgio também era. Mas, acredito eu, que foi pra não ficar com as mesmas cores que a
Mocidade. Não era nada a ver com time de futebol não. (SIC)
E as cores tem algum significado?
Idealizadora: Era pra coisa ficar colorida. Aquela coisa da época dos hippies. Das camisas
estampadas, das saias longas, e a margarida.... Qual era o lema dos hippies? Paz e amor. A
gente tem várias músicas que falam disso. A margarida era a pureza, era a coisa muito infantil.
Era coisa de criança. Então o símbolo da margarida era também ligado aos hippies que
usavam muito. Eu lembro que Gal Costa muito
nova, numa capa de disco, estava com uma
margarida no cabelo. E foi a escolha da época
pra significar paz e amor.

Disco “GALTROPICAL”, 1979.

A escolha do nome do bloco confere a enorme ligação com o movimento de
contracultura. Na contramão do que estava sendo produzido em termos de música, esses
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idealizadores decidiram que o bloco deveria ter um nome que já desse o tom do jogo. O nome
seria responsável por atribuir peso à ideologia do bloco: algo que fosse novo, que viesse do
povo e que democratizasse o espaço do samba para todos que se sentissem representados por
ele. Em outras palavras, Os Psicodélicos representariam paixão às raízes com um toque de
suavidade e brincadeira. Nas palavras de uma das idealizadoras:
Aí o nome Os Psicodélicos. Por que? Se você for na história foi a época da Tropicália. Com
Gal Costa, Caetano Veloso que veio com aquele negócio de psicodélico. Era a ideia de roupas
coloridas, que na época a gente não sabia. Só fomos saber depois, que é a reação ao uso de
drogas. Só que nessa época o máximo de uso de drogas que nós conhecíamos era cerveja,
cigarro e cachaça. Os três C, que já eram coisas proibidas.(Risos). (...) Mas já era psicodélico
demais. Só que no ano passado (2015) eles queria que se falasse isso no enredo, - que a palavra
“psicodélico” vem da reação ao uso de drogas. Só que na época nós não pensávamos nisso
não. Não tinha nada a ver. Foi mesmo ligada à questão de Caetano, Gal Costa, a tropicália,
aquele grupo “os baianos” (Novos baianos) que chegaram com essa ideia de uma coisa
colorida, dos hippies, com aqueles “cabelão”. Aquelas roupas muito estampadas. Colares.
Então não foi nada com a finalidade de exaltar ou enaltecer o uso de drogas. Foi por causa
das vestes, aquelas coisas que eles usavam e também representava muito a liberdade de jovens
que queriam ir pra avenida desfilar e não podiam ir por causa daquele tabu – que carnaval
não era pra gente .... hoje em dia ficou uma coisa muito sem nexo, né? Falar desses
preconceitos... mas existiam. Existia aquela coisa: - mãe, deixa eu desfilar na Mocidade
Louca? Não. Mocidade Louca não é coisa de moça decente não.
Aí formou Os Psicodélicos. Esse ano com esse nome, por conta daquele movimento hippie e
depois ficou difícil de mudar o nome, que eu acho até difícil de colocar rima no samba, mas
eles conseguem. E foi assim que nasceu Os Psicodélicos e vai fazer 50 anos em 2018.
Desde sua criação o bloco tem a ideologia de trazer ao universo do samba a pluralidade
musical de que o samba faz parte. Assim como em outros gêneros musicais que agregamos à
nossa cultura, criando outras possiblidades e vertentes, o samba, como instrumento de
musicalidade e luta do negro oprimido também faz parte de um sincretismo que deu origem à
música afro-brasileira.

(...) A construção da identidade é um processo sem fim e para sempre
incompleto, e assim deve permanecer para cumprir sua promessa (ou, mais
precisamente, para manter a credibilidade da promessa). (BAUMAN, 2003,
Pp. 61).
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A fala do sociólogo polonês dá o tom da atmosfera do bloco como um lugar que não
se reduz à memória de uma tradição inerte. É importante ressaltar justamente que a permanência
do caráter estonteante e ideológico do bloco se dá ao processo contínuo de construção de uma
identidade que está em movimento. E talvez, por esse motivo, pensar a importância da Velha
Guarda do bloco Os Psicodélicos seja crucial no sentido de pensar uma comunidade que está
preocupada com o diálogo com a comunidade, não no sentido interno, como já conhecemos ao
longo desse percurso, mas com a comunidade que vem de fora, a comunidade em geral. Neste
sentido, existe uma enorme parcela da sociedade, um público novo e jovem, que está
interessado em conhecer a histórias, os sambas e os compositores desse bloco. Já contamos com
inúmeros pesquisadores ligados ou não à universidade, que se importam com a agremiação e
que entendem, como nós, que “identidade” enquanto campo da semiótica é um conceito que
sofre de fragilidade. A intenção deste trabalho, enquanto força pessoal motivadora para dar
prosseguimento à pesquisa passa pela inquietação de pensar que essas memórias coletivas e as
rememorações individuais podem se perder e se apagar com o tempo, caso não haja um trabalho
de pesquisa, investigação, descrição e reconstrução dessas histórias.
Por outro lado, recriar histórias, remontar discursos e ressignificar as pausas, os suspiros, os
olhares e os tons das vozes enquanto contam as anedotas, não soa como tarefa fácil e nem
possível. Queremos dizer com isso que, nosso olhar sobre o bloco, tendo como ponto de vista
a fala da Velha Guarda, não define Os Psicodélicos como bloco e como comunidade do samba
local, e muito menos esgota o trabalho de pesquisa. Em nosso caso, trabalhamos a pesquisa a
partir da inserção no campo, ou seja, na quadra de samba, nas casas convidativas dos moradores
da comunidade e componentes da Velha Guarda, de forma participativa, tendo em vista que o
trabalho em questão está sendo realizado de forma etnográfica. Apresentando informações
sobre nosso método de pesquisa, podemos dizer que, em primeiro plano, nossa inserção
apareceu na figura de colaboradores, expectadores, artistas e amantes do samba. Podemos dizer
que essa interação natural e sem intenção em fazer pesquisa, em primeira instância foram
cruciais para que pudéssemos mergulhar em um universo de significados e símbolos diferentes
dos produzidos e vivenciados no dia a dia. O respeito, a cumplicidade e busca por enxergar os
limites e alcance de nossas ações pode não parecer de imediato, mas nos oferece alternativas
interessantes de compreensão do fenômeno estudado, além de nos garantir oportunidades de
inserção. Preparar um bom terreno de relações com aqueles que já começávamos a ver como
bons amigos e que respeitávamos como aos meus avós nos garantiu confiança e carta branca
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para fazer a observação participante de forma intensa, coletiva, apaixonada, atenta e curiosa.
Para THIOLLENT (2000), essa participação e envolvimento entre os envolvidos na pesquisa é
extremamente necessária. Ele ainda ressalta que esse tipo de metodologia está preocupada com
alternativas que fogem ao padrão convencional. O autor salienta ainda que, ao adotar essa
metodologia, o pesquisador deve se manter sempre atento, pronto para ouvir e nunca impor sua
leitura de vida sobre a análise e processo de construção dos sujeitos da pesquisa. Ainda
destacamos que, segundo o autor, deve-se tomar o cuidado para mais participação e menos
conhecimento puro e simples. Ou seja, o entusiasmo da pesquisa não pode sucumbir a real
intenção da pesquisa: que é de refletir sobre algum aspecto social e construir questões que
demandem responsabilidade com a ciência, engajamento, disciplina e certo grau de
desconfiança.
Queremos dizer com isso que há um vasto e incomensurável campo de pesquisa a frente
àqueles que estiverem dispostos a correr o risco de conhecer enxergar o outro com os olhos do
outro e, com isso se apaixonar pelo trabalho de campo.
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4.2 A VELHA GUARDA DO BLOCO OS PSICODÉLICOS

A categoria Velha Guarda do bloco de samba Os Psicodélicos nasceu em 13 de junho
de 2013, como podemos ver acima no brasão do bloco Os Psicodélicos, que leva seu slogan.
Ao contrário da história do surgimento de tradicionais Velhas Guardas de escolas de samba,
esta nasceu da necessidade de rearticular a dimensão simbólica do bloco com a dimensão
material. Deixamos claro que não temos a pretensão de fazer um trabalho comparativo entre
agremiações e suas memoráveis Velhas Guardas; porém vale a pena lembrar que Velha Guarda
é uma categoria antiga no mundo do samba – que por sinal, segundo o antropólogo José Sávio
Leopoldi (1978), esse mundo pode ser definido como um síncrono de manifestações culturais
e sociais que aparecem nos contextos da realidade social em que o samba está como pano de
fundo de toda e qualquer expressão artística, rítmica e cultural.
Um desses norteadores que marcam a criação e a vitalidade das agremiações carnavalescas,
por sinal, são as Velhas Guardas. Essas podem ser consideradas patrimônio imaterial do samba
por sua relevância identitária e cultural do mundo do samba. Ressaltamos que é em cima da
Velha Guarda que as tradições são construídas de forma que as experiências coletivas dos
envolvidos a partir dela, somadas as histórias de vida e a constante criação do samba e adoração
a ele legitimam o valor histórico, memorialístico e cultural da agremiação para a sociedade. Em
tempos atuais essa categoria já é altamente organizada, tendo como símbolo máximo de seu
arranjo a criação da Associação da Velha Guarda das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
(AVGERJ), gerado no dia 07 de setembro de 1983, com inúmeros membros de variadas escolas
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de samba, como da Portela, Salgueiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos do
Cabuçu, Beija Flor de Nilópolis, Estação Primeira de Mangueira e Vila Isabel. De acordo com
registro da página virtual da Associação,
“A criação da Associação fortaleceu as velhas guardas e seu papel como
mantenedora da memória do samba”. (Depoimento da AVGERJ.)

Cabe aqui dizer que a Velha Guarda está para além de ser apenas símbolo de tradição do samba.
Antes mesmo do surgimento das escolas de samba como agremiação organizada, com o aval
do governo no Estado Novo, a categoria já existia. Temos como pioneira desse episódio a Velha
Guarda do Bloco do Morro da Mangueira, que foi fundada em dezembro de 1879. E as
pesquisas sobre o assunto indicam que o próprio nome “velha guarda” tinha um sentido cômico
e provocante. Às avessas de “Velha Guarda” temos o nome Guarda Velha, que era a corporação
policial do tempo do Império, responsável por reprimir os conflitos entre os escravos em torno
dos Arcos da Lapa, na antiga Rua da Vala, atual Uruguaiana. (LOPES et al, 2009, p.17).
Mais tarde, passado pouco mais de cem anos, em 1974, a Portela criou a Velha Guarda musical,
que hoje em dia é muito confundida com a Velha Guarda enquanto ala. Enquanto esta tem por
objetivo se preparar para apresentações em show musicais, e por isso, não exclusivamente os
integrantes devem estar ligados à escola de samba ou ter uma história duradoura com a mesma
– essas são conhecidas como Velha Guarda Show, mas não em sentido pejorativo ou
difamatório. A relevância dessas também está no sentido de reaver a importância dos
fundadores que estão ligados à tradição e à autenticidade do samba, como um símbolo de
mistura que deu origem ao nacional –; a Velha Guarda enquanto ala, vinculada à Associação,
está para a escola de samba não como um fermento musical ou entretenimento artístico dada
sua função social na agremiação que é de articulação entre sambistas, diretoria e demais pessoas
envolvidas no dia a dia da escola de samba, de forma que sua interferência, ou apenas sua
presença, como se isso fosse pouco, recobra seu lugar no presente da escola de samba aliando
a permanente relação com o passado. (GUIMARÃES, 2011).
Podemos pensar a partir da Velha Guarda do bloco Os Psicodélicos que é visivelmente uma
categoria recente na agremiação, que tem seu peso de mantenedora do funcionamento do bloco
não de forma organizacional, - até porque para isso existe a diretoria - mas no sentido de manter
a tradição do samba de quadra, das composições de artistas que estão desde a formação do bloco
ligados à ela, de manter uma identidade de rebeldia, no sentido de sempre, desde sua criação,
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apresentar a beleza da comunidade em traços poéticos na versão de samba-exaltação à vida, à
juventude e à liberdade de expressão. Essa foi, senão a grande preocupação da Velha Guarda,
uma das maiores.
(...) A velha guarda está ali pra ajudar a Diretoria a promover o bloco. A cuidar do espaço.
Nosso objetivo é ajudar a presidência, os diretores a manter a quadra.
Em entrevista, uma das integrantes da categoria nos confessou que tempos atrás o bloco estava
passando por um período de enfraquecimento das raízes. Em outras palavras, as histórias e as
memórias que foram construídas sob as batucadas da comunidade do Morrinho na linguagem
musical estavam sendo substituídas, de forma massificada, por sambas e pagodes que não
refletiam a grandeza e a essência da verde, vermelho e branco.
(...) Aí aconteceu que Silvio, meu irmão, dos quatro foi o que ficou mais permanente todo ano.
Ele é compositor e fez muito samba e permaneceu no bloco. Aí aconteceu de ele precisar sair
de Campos pra outra cidade pra trabalhar, mas ele vinha todo carnaval. Até que ele chegou
um dia na quadra e não foi reconhecido. Ninguém sabia quem era aquela pessoa. E ele ficou
muito triste. Ele disse: poxa vida! Eu criei o bloco junto com os amigos e agora pra eu entrar
tenho que pagar entrada e não tenho direito de ir ao palco cantar uma música. Ele fez sinal
pro cantor que estava lá porque ele queria cantar algum samba dOs Psicodélicos. Porque
quando ele chegou na quadra se cantava samba de todas as escolas de samba do Rio e nenhum
dOs Psicodélicos. Há três anos ninguém cantava um samba nOs Psicodélicos. E ele achou
errado. Aí ele convidou algumas pessoas, como Russo (também foi presidente dOs Psicodélicos
muitas vezes, o filho dele Beto foi vice presidente de Rodolfo). Aí ele convidou o pessoal e disse:
gente, vamos fazer uma Velha Guarda. Vamos tentar escrever essa história que daqui a pouco
tá todo mundo morrendo e ninguém vai saber como começou isso. Aí ele fundou a Velha
Guarda.
A Velha Guarda se sente responsável pela coerência musical, pelo respeito às tradições e
pelo valor à construção das raízes. Nesse sentido, importa a qualidade da sonoridade que é
socializada na quadra de samba, pois vale ressaltar que quadra de samba é lugar de louvor, de
honra, de reverência. É o espaço de plenitude e consumação do samba como estilo de vida. A
doutoranda em Comunicação e Cultura da UFRJ, Maria Lívia Aguiar reafirma:

São os próprios integrantes que atribuem para eles o papel de zelar pela
harmonia da escola. Muitas vezes, essa função não foi, no desfile, oficialmente
atribuído, mas sentem-se no dever de exercer a vigilância, fazendo esse
trabalho, normalmente, “por amor à escola”. (AGUIAR, 2011, Pp. s/n).
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Tal zelo vem com o peso da responsabilidade e com a ambição de sempre apresentar a
agremiação de forma imponente e luxuosa. No caso de Os Psicodélicos, de forma espirituosa
também. O bloco nunca possuiu, um slogan oficial, mas no cotidiano da comunidade ele é
aclamado por “paz e amor”, em referência ao movimento do tropicalismo fortemente alastrado
no Brasil. Por ser um bloco que nasceu da brincadeira e do descompromisso, após a farra de
carnaval, surge a vontade de se organizar e de se estruturar como cultura popular. O jogo muda.
Surgem os desafios quanto ao local de espaço para ensaio e para reuniões. As dificuldades em
levantar fundo para confecção das fantasias de carnaval, entre outras.
A gente nunca teve slogan. Sempre foi paz e amor. Sempre foi uma coisa sem pretensão. (...) E
tem gente que fala “ah, os psicodélicos é bloco de dono”. Não é bloco de dono não. É bloco
de gente que teima. Josélio Rocha, o radialista ( vice presidente do bloco) disse que nós somos
os HERÓIS DA RESISTÊNCIA. (Risos). “Vocês são muito teimosos”. Que a gente pode estar
sem dinheiro... Os Psicodélicos já fez carnaval com 15 dias. Não tinha dinheiro. Não tinha
como desfilar. Não tinha diretoria. Não tinha nada. Mas com 15 dias fizeram o carnaval. A
gente já fez carnaval muito bonito. (...)
Reforçando a ideia de resistência como ato político, no sentido de luta explícita implícita
pela sobrevivência dos códigos culturais da comunidade, o antropólogo e professor da
Universidade de Brasília, Adalberto Silva Santos afirma que

Os processos de resistências culturais engendrados pelas entidades da cultura
popular são construídos por meio da articulação com seu entorno, são
preservados pela memória coletiva e constituem fontes específicas de
identificação. Essas identificações consistem em reações defensivas contra as
condições impostas quer sejam por sistemas autoritários, quer seja pelas
transformações globais, quer seja pelos processos de colonização e
racionalização engendrados pela modernidade tardia. (SANTOS, 2008. Pp. 5)

Em todo o sentido, o que a Velha Guarda representa, alinhada ao seu discurso de proteção à
tradição do samba, revela-nos uma característica enigmática: “furiosa”. Segundo o expresidente da Velha Guarda Silvio Feydith “Os Psicodélicos é furiosa desde seu nascimento”.
E explica ressaltando uma peculiaridade do bloco:
Silvio Feydith: O ritmo na época era um ritmo mais cadenciado. Mas devagar. E Os
Psicodélicos, a gente não só fazia as músicas cadenciadas, como também pegava as músicas
mediando. A gente pegava até forró e fazia na quadra. E nosso ritmo era um ritmo mais quente.
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A gente não estava mais aceitando aquele ritmo mais lento. E a bateria sempre infernizava a
botar quentura no negócio, alterando o ritmo normal das músicas da época. Então “a furiosa”
foi Marquinho “Dois” (apelido) que colocou esse nome. É furiosa por ser guerreira e o ritmo
bastante quente.
Idaly Feydith: Hoje as escolas de samba do Rio e São Paulo usam o nome “a furiosa” e nós
usamos esse nome há mais de 40 anos.
“(...) Olha o coro comeu/ todo mundo entendeu/ e o bloco os psicodélicos vem
mostrar o que é seu/ seu colorido/ sua tradição/ sua história de tetra campeão/
as pretinhas tão queridas/novamente na avenida/ apresentando seu ideal/
samba bom/ ritmo quente neste carnaval/ a furiosa...”. (Trecho de um samba
antigo do bloco cantado por Silvio Feydith).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho veio acolchoada de expectativas que conversam com as questões
pessoais de nós que nos envolvemos com a pesquisa. Para além de suscitar à necessidade de se
pensar a história viva de um determinado bloco, em uma específica cidade do interior do estado
do Rio de Janeiro com a finalidade, não meramente de resgate memorialístico e cultural de uma
parte substancial da cultura popular que está inserida em um todo, vimos neste cenário à
possibilidade de dialogar com pessoas que falam do seu lugar de pertencimento de forma
apaixonada e com encantamento cotidiano nos olhos quando a conversa é direcionada para o
bloco de samba e carnaval. Gostaríamos de enfatizar que a relação com a agremiação de samba
Os Psicodélicos começou antes mesmo deste se tornar um objeto de estudo. Cabe aqui, por sua
vez, constatar que em muitos momentos do texto acima a fala soa apaixonada. E, ainda que,
cientificamente, esse posicionamento não pareça adequado, preferimos pensar que essas
nuances aparecerem no texto era inevitável, uma vez que todas as escolhas, inclusive a escolha
do objeto de pesquisa é uma postura política que recupera, mesmo que minimamente, a intenção
ou as questões do pesquisador, que ao escolher um tema entre outras centenas de temas já se
posicionou. Em outras palavras, não estamos buscando um álibi que justifique a não
neutralidade científica no trabalho; ao contrário, queremos dizer com isso que, o fato de nos
envolvermos à luz da ciência com uma questão que para nós tinha lugar dentro da academia,
confirmou o que para nós faz todo o sentido: o de se enxergar o lugar da academia e da
universidade como um intermediário para as questões da sociedade; o lugar que é feito por
indivíduos que usam da ciência e dos avanços tecnológicos para criar possibilidades de olhares
múltiplos. Neste sentido há uma satisfação enorme por podermos colaborar no diálogo entre
universidade e sociedade civil. É claro que estamos cientes de que esse diálogo pode ser mais
intenso e permanente, e uma de nossas intenções na conclusão deste trabalho é democratizar o
acesso a essa pesquisa com todos os envolvidos no percurso. Afinal, os sujeitos desta pesquisa
não somos nós pesquisadores, cercados de dados bibliográficos, ciência e metodologia. Sem
falsa modesta, recuperar o discurso destes sujeitos é a gratidão deste trabalho. Colocarmo-nos
à disposição da comunidade, do G.R.B.S Os Psicodélicos e de sua Velha Guarda é o mínimo
que podemos fazer em respeito a todo um arsenal de histórias que esse povo tem construído.
Se por um lado temos o compromisso de recontar uma história a partir das conversas, entrevistas
e acervo bibliográfico, por outro, vale dizer que em termos de acervo não foi fácil. É importante
dizer a dificuldade que encontramos no que se refere às referências bibliográficas referente ao
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samba local, o que nos forçou a buscar referências em artigos de jornais, revistas sobre o samba,
mas, basicamente nossa pesquisa foi apoiada nas entrevistas e vivências da Velha Guarda dos
Psicodélicos. Fato é que tivemos dificuldade em encontrar material que nos ajudasse a entender,
senão as entrelinhas do samba de Campos, ao menos tangenciar todas as figuras substanciais,
blocos e escolas de samba. De outro modo, destacamos de forma geral a obra “Campos: 50 anos
de Carnaval” como um manancial de história oral, memória coletiva e sentimentos tais como
de identidade e pertencimento de um negro sambista da periferia que corporifica com seus
discursos, seja no samba, seja nas histórias, a trajetória, as lutas e a resistência de um povo
miscigenado que compõe e dá vida à história local.

Outro impasse sequencial da pesquisa está relacionado à transição da governabilidade do bloco
de samba. Quando começamos a trabalhar com o bloco no ano de 2015 a direção do bloco era
uma direção nova, em duplo sentido. Primeiro que a direção até então em vigor estava
começando seu plano de trabalho recentemente e segundo que toda ela era composta por jovens,
que estão envolvidos com o bloco. Já no ano de 2016 houve uma nova eleição que mudou o
rumo da direção do bloco. Atualmente, a diretoria do bloco é composta por pessoas ligadas
tanto à Velha Guarda, quanto à criação do bloco, no ano de 1968. Neste sentido, há uma
mudança substancial no plano de trabalho da diretoria em vigor. Em termos de análise, essa
transição, para a pesquisa, poderia ter sido mais explorada, se tivéssemos tempo. Infelizmente,
não podemos dar uma atenção especial a essa dinâmica em função dos prazos apertados para
defesa da dissertação. Por outro lado, estamos cientes que essa eventualidade pode ser
considerada em trabalhos posteriores.

Enfim, todo o percurso feito foi produtivo para entendermos a relevância do samba
local, da formação dos blocos carnavalescos que mais adiante se transformaram em blocos de
samba e da construção coletiva que reforça a ideia de identidade, pertencimento, de afetividade
e de práticas coletivas. Ao tratarmos do tema da identidade aferimos que os grupos sociais são
os portadores dessa construção que ora resiste, ora se ressignifica, em um jogo de tradição x
renovação que muito se vem discutindo nas ciências sociais, além dos incontáveis conflitos
culturais que vem modelando nossa arquitetura social. Além de se pensar que o sentimento de
pertencimento é gerado, em grande escala, a partir da relação dos indivíduos com o espaço
cultural. Em outras palavras, os indivíduos tendem a se agrupar a partir dos sentidos que dão a
um determinado símbolo. Assim nasce a ideia de pertencimento (HALL, 2005). Todos esses
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conceitos reforçam a necessidade de se pensar, portanto, o bloco de samba Os Psicodélicos, a
partir da comunidade do Morrinho. E para tal, vamos pensar os códigos que perpassam à ideia
de comunidade como o lugar da segurança e do conforto. Por outro lado, como verificamos no
texto, “estar em comunidade” não quer dizer estar ligado a um conjunto de regras ditatoriais,
pelo contrário, a comunidade existe por causa das tensões. (BAUMAN, 2005). Os sujeitos que
nessa relação se encontram carregam consigo, podemos dizer, um “DNA simbólico”, recheado
de saberes, códigos, linguagens, culturas, moralidades e ética que foram construídas no decorrer
de toda a vida social. Foi a partir desta concepção do conceito de “comunidade” que pensamos
a ideia de comunidade existente no bloco de samba Os Psicodélicos. Para sermos mais precisos
estamos falando de um bloco que nasceu na “Comunidade do Morrinho” – uma forma de
carinho e respeito de como os moradores da comunidade (no sentido geográfico) representam
e entendem o espaço, um bloco que nasceu das famílias, ou seja, o conceito de comunidade
aqui ganha outra dimensão: são os sentidos de pertencimento agrupados aos sentidos emotivos,
carregados de responsabilidade mútua, de obrigação, de respeito, hierarquias, moralidades,
compaixão, reciprocidade, acordos sociais e outros conjuntos simbólicos que calcificam as
relações familiares.

Concluímos que o bloco é a concepção imaterial dos moradores da comunidade; em outras
palavras é a própria manifestação da comunidade. Ou seja, essa relação não é nem de
proximidade, nem de apadrinhamento. Bloco e comunidade estão unidos de tal forma que não
há como pensar um sem o outro, formam uma identidade, recheada de inúmeras histórias e
espetáculos culturais que ganham a quadra de samba e a avenida nos carnavais. É na
coletividade que esse conjunto simbólico ganha força para se destacar de outros conjuntos. De
outra maneira, não estamos afirmando a superioridade de uma coletividade em face de outra
coletividade. Apenas destacamos seus atributos em face de relevância histórica e cultural para
a linguagem do samba que é tão latente na Comunidade do Morrinho.

Enfim, o uso de símbolos, signos, gestos recobra a ideia de afirmação de identidade
e pertencimento. Pensamos o bloco Os Psicodélicos neste trabalho como em um jogo de quebra
cabeça. Fomos montando cuidadosamente parte por parte, nos atendo aos detalhes, aos
encaixes, as figuras e cores que se completam naturalmente. Fazer um passeio considerável
pelo mundo do samba a partir da “geografia do samba”, na cidade do Rio de Janeiro, destacando
figuras importantes para a ebulição do samba enquanto local de cultura, identidade e resistência
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foi de extrema relevância para que pudéssemos pensar do macro para o micro. Esperamos que
tenha ficado claro que nossa ideia nunca foi fazer um trabalho comparativo do samba carioca
com o samba goytacá (campista). Mas, entendemos o valor histórico desse samba que se
alastrou por diversas partes do Brasil, inclusive para o interior do estado – com variações que
enfatizamos nesta parte do trabalho.
É na peculiaridade, na singularidade e na particularidade que focamos. Afinal, se podemos
chamar algo de verdadeiramente autêntico nesta pesquisa é o próprio samba, que derivou da
mistura étnica e cultural. E nos valemos da quimera de que o samba transcendeu os terreiros da
Bahia, os morros e quintais das tias no Rio de Janeiro. Para além disso, damos atenção ao samba
como linguagem; ou porque não linguagens. A luta do negro contada nos cânticos, na capoeira,
na dança, nos terreiros, na feijoada, no pandeiro e no violão reafirmam como a linguagem do
samba, que é intrinsicamente linguagem musical, reage com outros modelos discursivos e
cognitivos.

E por permitir uma gama extensa de percepções e interpretações, podemos

averiguar a plasticidade do samba enquanto linguagem cognitiva, representativa, enquanto
discurso de luta, de protesto e de combate.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

_______________________________________________________________

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM
Roteiro de entrevista semiestruturada
Entrevistados: Membros da Velha Guarda do Grêmio Recreativo Bloco de Samba Os
Psicodélicos.
Localidade: Comunidade Morrinho situada na cidade de Campos dos Goytacazes.
Prezado Sr. (a) __________________
Este instrumento foi elaborado para coletar dados do referido bloco de samba Os Psicodélicos,
situado na comunidade do Morrinho, em Campos dos Goytacazes, e como uma das finalidades
pretende atender ao desenvolvimento de uma dissertação de mestrado do programa de pósgraduação em Cognição e Linguagem, na área de “Pesquisas Interdisciplinares em Ciências
Humanas, Artes e Filosofia, da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF.
A referente pesquisa visa analisar, através da metodologia do estudo de caso, por meio da
observação participante, seguida pela pesquisação e da estratégia de pesquisa intitulada Grupo
Focal, as relações múltiplas, tais como sociais, culturais e de pertencimento que perpassam pela
história e musicalidade do G.R.B.S. Os Psicodélicos, pela ótica de sua Velha Guarda.
Garantimos desde já que os entrevistados não serão identificados.

Antecipadamente agradecemos pela sua colaboração.

Gabriela Tavares Candido da Silva - UENF - gabrielatcandido@gmail.com
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Giovane do Nascimento - UENF - giovanedonascimento@gmail.com

I.

Identificação

1. Nome:_____________________________________________________

2. Idade:______ anos.

3. Sexo: 3.1 (

)F

3.2 ( ) M

4. Representante de que segmento no conselho:
4.1 ( ) Professor
4.2 ( ) Pais e responsáveis
4.3 ( ) Funcionários
4.4 ( ) Alunos
4.5 ( ) Gestores

II.

O conselho escolar

5. Sob quais condições você se tornou membro do conselho escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Há quanto tempo você participa das reuniões do conselho escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Como está funcionando o Conselho Escolar na escola?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Na sua opinião, por que foi criado o Conselho Escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Que assuntos são tratados nas reuniões do conselho escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Que mudanças você observou na escola a partir da instalação do Conselho Escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Em sua opinião, qual a função do conselho no funcionamento da escola?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Você avalia que o Conselho cumpre satisfatoriamente essa função?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Como você classifica o relacionamento entre conselho escolar e a direção da unidade?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. Você considera que o conselho escolar colabora com a gestão escolar?
9.1 ( ) Sim
9.2 ( ) Não
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9.3 ( ) Não sabe
9.4 ( ) Não respondeu.

15. Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa. De que maneira o conselho escolar
colabora com a gestão da unidade.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Caso a resposta seja negativa, na sua opinião, por que não ocorre essa interação?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17. Você considera que o conselho escolar é um mecanismo efetivo de democratização da
gestão escolar? Por que?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Você considera que o conselho escolar colabora, no que se refere às questões
pedagógicas da escola? Se sim, de que maneira?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Você se reúne com o segmento que representa, para discussão e repasse das dos temas
e informações tratados no conselho escolar?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19.1 Caso afirmativo com que frequência e em que espaço acontecem essas reuniões?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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19.2 Caso negativo, você considera que essa prática poderia contribuir com as ações do
conselho? De que forma?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20. Na sua opinião, existe a gestão participativa/democrática na escola? Justifique.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

21. Quais as dificuldades e problemas que o Conselho Escolar enfrenta para o seu
funcionamento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

22. Quais problemas atuais da escola que, na sua opinião, poderiam ser solucionados
através do conselho escolar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23. Que sugestões você daria para melhorar o desempenho do Conselho Escolar?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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APÊNDICE B
Entrevistas
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA OS PSICODÉLICOS:
A TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA DA FURIOSA
ENTREVISTA COM DONA IDALY (assistente de Tesouraria e Velha Guarda) E SILVINHO
FEYDIT – 12/11/16.

IDALY: Lá em 1958 não existia essa coisa das famílias participarem do carnaval. Como a gente
participava do carnaval nessa época? As mães faziam umas fantasias de bailarina, ciganinha...
e íamos ao centro da cidade assistir as agremiações que existiam, que eram as escolas de samba,
os cordões e os ranchos. Aí aqui existia a Mocidade Louca. Mas na época eu tinha 13 anos.
Com essa idade a gente não podia desfilar em escola de samba. E mesmo a moça mais velha
não desfilava em escola de samba porque na época existia o tabu (escola de samba é coisa de
prostituta, de homossexual). Na época da minha adolescência eu não podia desfilar. A
Mocidade Louca ensaiava aqui em cima e nós íamos assistir. Mas ficar rebolando na quadra
como hoje as moças ficam? Não ficavam. Então meu irmão Silvio, junto com dois amigos ou
três daqui da rua falaram: “a gente podia formar um bloco de samba”.
Eu: Quem foram essas outras pessoas?
Idaly: As outras eram: um sobrinho de seu Jorge Chinês, Sérgio, (Jorge da Paz Almeida), ele
não participa mais, e mora no Rio de Janeiro. Ele já tinha essa coisa de escola de samba com
ele. E os outros dois foram um rapaz chamado Rosemberg, que também não participa mais e
Amaro Borracha (como é conhecido) que também é sobrinho de seu Jorge Chinês. Era uma
coisa aqui do bairro. Pessoas aqui do bairro, nascidas aqui, que acompanharam a Mocidade
Louca. Viram a Mocidade Louca também crescer. Então quando eles falaram “vamos fazer um
bloco!”, mas como vai fazer se aqui já tem uma escola de samba? A gente faz um bloco porque
bloco desfila de dia. Os blocos de samba desfilavam de dia. E a escola de samba era a noite. O
bloco desfilando de dia não tinha a concorrência com a agremiação que já tinha no bairro. Ali
no campo de São Cristovam existia um bloco pequeno também, que já desfilava, mas que já era
do pessoal de “lá”, de Parque Aurora, mais pra lá. Então vamos fazer uma agremiação que seja
um bloco de samba e não uma escola. E juntou aqueles garotos. E pergunta papai e mamãe... e
aí juntou na época instrumento de bateria. Não existia assim pra comprar como hoje. Existia
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mas era muito caro. E eles faziam esses instrumentos com a ajuda das pessoas da Mocidade
Louca. Eles criaram os próprios instrumentos e foi uma coisa muito rápida. Foi assim, 20 dias
depois do carnaval. Começou em janeiro e em fevereiro já tinha o carnaval. E a gente desfilou.
Todo mundo fez uma roupa igual. Todo mundo o mesmo tipo de fantasia. E aquela bateriazinha
que era muito simples. Na época existia um mínimo de pessoas pra desfilar no bloco. E esse
mínimo era 60 pessoas. Pra completar esses 60 teve que catar as crianças mesmo de 8 e 10 anos.
Porque como era de dia podia desfilar. Aí fez o bloco e foi muito animado.
Aí o nome Os Psicodélicos. Por que? Se você for na história foi a época da Tropicália. Com
Gal Costa, Caetano Veloso que veio com aquele negócio de psicodélico. Era a ideia de roupas
coloridas, que na época a gente não sabia. Só fomos saber depois: que é a reação ao uso de
drogas. Só que nessa época o máximo de uso de drogas que nós conhecíamos era cerveja,
cigarro e cachaça. Os três C, que já eram coisas proibidas.
Eu: Já era psicodélico demais.... rs

Idaly: Mas já era psicodélico demais. Só que no ano passado eles queria que se falasse isso no
enredo, - que a palavra “psicodélico” vem da reação ao uso de drogas. Só que na época nós
não pensávamos nisso não. Não tinha nada a ver. Foi mesmo ligado a questão de Caetano, Gal
Costa, a tropicália, aquele grupo “os baianos” (Novos baianos) que chegaram com essa ideia de
uma coisa colorida, dos hippies, com aqueles cabelão. Aquelas roupas muito estampadas,
colares. Então não foi nada com a finalidade de exaltar ou enaltecer o uso de drogas. Foi por
causa das vestes, aquelas coisas que eles usavam e também representava muito a liberdade de
jovens que queriam ir pra avenida desfilar e não podiam ir por causa daquele tabu – que carnaval
não era pra gente .... hoje em dia ficou uma coisa muito sem nexo, né? Falar desses
preconceitos... mas existiam. Existia aquela coisa: mãe, deixa eu desfilar na Mocidade Louca?
Não. Mocidade Louca não é coisa de moça decente não.
Aí formou Os Psicodélicos esse ano com esse nome por conta daquele movimento hippie e
depois ficou difícil de mudar o nome, que eu acho até difícil de colocar rima no samba, mas
eles conseguem. E foi assim que nasceu Os Psicodélicos e vai fazer 50 anos em 2018. A gente
tá com a pretensão de nesse ano gravar um cd com os sambas de mais sucesso. Aí aconteceu
que Silvio, meu irmão, dos 4 foi o que ficou mais permanente todo ano. Ele é compositor e fez
muito samba e permaneceu no bloco. Aí aconteceu dele precisar sair de Campos pra outra
cidade pra trabalhar, mas ele vinha todo carnaval. Até que ele chegou um dia na quadra e não
foi reconhecido. Ninguém sabia quem era aquela pessoa. E ele ficou muito triste. Ele disse:
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poxa vida! Eu criei o bloco junto com os amigos e agora pra eu entrar tenho que pagar entrada
e não tenho direito de ir no palco cantar uma música. Ele fez sinal pro cantor que estava lá
porque ele queria cantar algum samba dOs Psicodélicos. Porque quando ele chegou na quadra
se cantava samba de todas as escolas de samba do Rio e nenhum dOs Psicodélicos. Há três anos
atrás ninguém cantava um samba nOs Psicodélicos. E ele achou errado. Aí ele convidou
algumas pessoas, como Russo (também foi presidente dOs Psicodélicos muitas vezes, o filho
dele Beto foi vice presidente de Rodolfo). Aí ele convidou o pessoal e disse: gente, vamos fazer
uma Velha Guarda. Vamos tentar escrever essa história que daqui a pouco tá todo mundo
morrendo e ninguém vai saber como começou isso. Aí ele fundou a Velha Guarda. Atualmente
nós temos umas 100 pessoas, e tem gente que não gosta desse nome “Velha Guarda”. Mas deve
ter uns 100 que aceitam, que participam. E agora já vai pra 4 anos que formou o grupo e a gente
promove reuniões semanais ou assim quando tá nesse período de verão passa a ser uma vez no
mês ou duas vezes. (...) A gente acredita que ainda não encontramos o ponto certo ainda, mas
nós estamos no caminho.

Eu: Então, os amigos da Velha Guarda são associados?

Idaly: Amigos da Velha Guarda só teve um carnaval que a Velha Guarda já estava criada.
Carnaval mesmo. E o que teve esse ano foi um paliativo que a Prefeitura organizou. Mas no
ano que teve o enredo “Mulheres Guerreiras” (um nome assim...) a gente fez a camisa, vendeu
a camisa e desfilou mais gente como “amigos da Velha Guarda”, do que a Velha Guarda mesmo
(rs). Porque você vê: eu tô com 63, mas tem gente com 80 anos nessa brincadeira aí. Então nós
já compramos um carro que seria pra quando a Velha Guarda desfilasse. A gente tem muito a
coisa de querer construir um patrimônio porque a agremiação só sobrevive com patrimônio. É
a quadra arrumada, é banheiro arrumado, é teto, é piso... e isso se não tiver um grupo pra cuidar
e pra fazer acaba.

Eu: Inclusive o cd que vocês estão prometendo é patrimônio.

Idaly: É patrimônio. Porque a gente pensa o seguinte: se tiver o cd você pode levar esse samba
pra onde você for.

Eu: E é também um resgaste e uma forma de manter viva essa cultura.
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Idaly: É também. Você acredita que tem compositor que se a gente pedir para ele cantar um
samba que ele fez ele não sabe? Acontece...porque as pessoas vão envelhecendo.

Eu: Aham. E essa memória...

Idaly: ... vai se perdendo. Por isso quando aparece uma pessoa como você, (...) a gente quer que
vocês façam, que vocês escrevam. Que vocês resgatem. Porque eu não vou sair da minha casa
pra ir lá na prefeitura, onde eles gaurdam jornais, revistas pra pesquisar. Então se não tiver essas
pessoas que tem esse interesse, a história vai morrer.

Eu: Hoje quantas pessoas compõem a Velha Guarda?
Idaly: Assim, a gente criou um carnê onde a gente contribui com R$10,00 por mês. Então desse
carnê foram de 40 a 45 que contribuíram. Mas como Velha Guarda, com o nome ali na relação
nós temos mais de 100. Silvio pode te dar esse número mais certo. Nós temos registros no
computador. Nós temos a página da Velha Guarda. Temos fotos. As vezes aparece alguém com
uma foto antiga... mas basicamente quem trabalha e faz as coisas na quadra somos 15. Que vão
lá. Que ajuda. Que fica no bar. Tem rifa...vamos vender rifa. É de 15 a 20. Por exemplo esse
carnê começou em novembro de 2015 e acabou agora em novembro de 2016. Cada um
contribuiu com R$120,00. Então fizemos um acordo de fazer essa excursão pra Vila Isabel. Eu
acredito que depois que a gente fizer essa excursão as pessoas vão ficar mais interessadas.

Eu: Deixa eu voltar um pouquinho na história...teve um movimento de resistência? Foi difícil
para vcs serem aceitos?
Idaly: Não. Não. Pelo contrário. Todo mundo que era da Mocidade Louca e os pais aceitou.
Deixou a gente desfilar. Porque era todo mundo muito novo. Era tudo criança, no máximo usn
19 a 20 anos. Pelo contrário, incentivaram fazer o bloco. Tanto que a gente tá com 50 anos e
tivemos incentivo dos moradores e dos pais.

Eu: E a relação com a Mocidade?
Idaly: A relação coma Mocidade foi assim: “ah, isso aí é coisa de criança. Daqui a pouco vai
acabar!”. Eles foram deixando. Não se importaram. Inclusive hoje tem um grupo que é muito
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ligado à Mocidade Louca e também de outras agremiações. Pessoas que são diretores do meio
dOs Psicodélico, mas que não participam da Mocidade Louca. Mas tem alas inteiras dOs
Psicodélicos que saem do Mocidade Louca. Tem a parte da bateria, que um grupo sai da
Mocidade Louca e outro grupo sai da Lapa. Não tem nenhum regulamento quando a isso. Você
quer estar aqui, você vai estar aqui. Não é uma obrigação. A gente teve fases, né. Que o
presidente de uma agremiação aceitava ... a gente nunca teve isso: ah, se você sair na Mocidade
não vai sair nOs Psicodélicos. Foi uma coisa muito natural. E também Os Psicodélicos logo
conseguiu um lugar para ensaiar. Porque a gente ensaiava aqui no quintal daqui de casa ou ali
no quintal da casa da Dona Ana Maria. Tinha uma oficina mecânica que na época era de Russo
e ele deixar fazer a alegoria lá na oficina. Então foi uma coisa muito de residência. De família.
Não era um clube. Aí quando onde é a quadra hoje, tinha um timezinho de futebol que fazia
campeonato de time de futebol pequeno, eles pensaram: ah, vamos fazer uma diretoria. Porque
na verdade nós começamos sem ter diretoria. Não tinha diretoria. Não existia um desenhista pra
fazer fantasia. E a mudança que aconteceu nesses 50 anos é que no início foi todo muito
artesanal. Tudo pelo carinho que a pessoa tinha com a agremiação. Então a costureira não
cobrava; o alfaiate tbm fazia as coisas com o preço baixinho. Com o tempo isso foi se
profissionalizando. Aquilo que era por curiosidade um sabe bordar, borda) Isso perdemos.
Quando a agremiação criou corpo, e ficou adulta e pode conseguir mais dinheiro (porque
conseguir dinheiro pra carnaval é muito difícil). Então quando a agremiação conseguiu
começou a pagar. Aí aquela pessoa que sempre fez de graça já ficou meio enfezada. (Poxa, eu
sempre fiz de graça e agora eles vem e paga a outra lá...)Isso criou uma dificuldade.

Eu: E essas pessoas eram da comunidade?

Idaly: Era tudo daqui. Eu tinha um bar. Aí juntava aquele grupo de homens pra fazer a alegoria.
Também no terreno dos outros; não eram em quadra. Aí na madrugada eu juntava tudo aquilo
que havia sobrado do meu bar, ia lá e fazia uma comida e distribuía para eles pra poder ir até
mais tarde um pouco. Então era tudo gratuito. Nada era cobrado. Não tinha um funcionário pra
fazer nada. Não tinha um alegorista, não tinha costureira, artista, não tinha nada. Isso durou,
vou te dizer, uns 30 anos. (De 25 a 30 anos desse jeito). Sem pagar. Não pagava cantor. Não
pagava compositor. Não pagava ritmista. Nada era pago. Era tudo gratuito. Depois que
começou... (eu não sei se foi assim alguém que tinha um pouco de dinheiro e começou a ajudar
e que não foi bem uma ajuda, não é?). Porque por exemplo, você não sabe cantar, você não é
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cantora? Hoje em dia você não vai cantar de graça nOs Psicodélicos. Hoje em dia, o Ed Ébano,
por exemplo, ele canta, mas ele tem a portaria. E antigamente não era assim. Antigamente você
tinha orgulho de dizer “eu estou puxando o samba dOs Psicodélicos” esse ano. Era diferente.
Não sei se isso melhora ou piora. Mas o pagamento era você estar nOs Psicodélicos. Nós não
tínhamos que pagar a fantasia de uma Rainha. A Rainha tinha que fazer a fantasia dela porque
queria fazer o melhor possível porque ela era a Rainha dos Psicodélicos. Não existia isso, como
aconteceu esse ano, de você ter que pagar pra uma moça sair de Rainha. Era diferente porque
nós aqui não somos uma indústria como no Rio. Aqui em Campos o que a gente recebe da
prefeitura não dá pra fazer um carnaval. Aí quando começou essa questão de ter que pagar gente
pra fazer as coisas, eu achei que houve uma decadência no carnaval. Porque carnaval era de
pessoas em um bairro. Tinha a Ururau da Lapa, aqui no IPS tinha um bloco... que era os
moradores que queriam fazer porque queriam sair melhor do que o outro. Quando começou
essa coisa de ter pagamento, no meu entender, ficou mais difícil.

Eu: E essa coisa do pagamento, se pagava pessoas da própria comunidade pra fazer?

Idaly: Não. Aí já pra pagar paga um carnavalesco que já vem de outro lugar. Paga o cara que
vai lá a avenida (Olha Os Psicodélicos aí..) ele recebe. Nós tínhamos um grupo de 05 rapazes
que em todos os ensaios eles estavam lá pra cantar o samba, tocar o cavaquinho, tocar o pandeiro
porque gostava da agremiação. Não era pra ganhar dinheiro. Hoje você tem que pagar o cantor
o ano inteiro pra ele ir num ensaio cantar um samba do bloco. Eu, no meu entender, isso ficou
pior. Porque agora ou você tem dinheiro ou não desfila. Esse ano, por exemplo, foi cantor,
cavaquinho, Rainha da Bateria... fica dispendioso demais. Mas aí quando a pessoa pergunta:
Quanto você quer? R$3.000,00/ 5.000,00. Imagina quanto a agremiação o tem que ter pra ter
despesas só com algumas pessoas pra chegar na avenida? R$20.000,00. Fica difícil pra
agremiação. Aí Os Psicodélicos tem esse pagode que faz uma vez por semana que consegue
segurar essas despesas (que é a bebida que vende no bar). Dá pra pagar. Mas aí o custo
aumentou muito quando começa a pagar todo profissional. Porque na verdade, eu acho que Os
Psicodélicos é uma escada. Com o status que Os Psicod élicos tem; o conhecimento; o bem
querer da população é uma escada. No meu ver. Porque nós tivemos lá Lene Moraes, Ed Ébano
e todos tinham um status. De repente as pessoas não falam mais: “Lene Moraes ou Ed Ébano
dOs Psicodélicos”. É Os Psicodélicos de Ed Ébano. E não é isso. É Ed Ébano que canta nOs
Psicodélicos. Nós não somos Os Psicodélicos de “fulano”. Fulano que é de lá. Por exemplo,
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Rodolfo era o presidente dOs Psicodélicos. Então não é Os Psicodélicos de Rodolfo. Rodolfo
já encontrou aquilo pronto. Ele encontrou do jeito que é hoje. Então é muito maior do que essa
figura que chegou pra ser presidente. Essa é minha opinião. Porque se você cantar num
barzinho, você vai estar cantando ali, mas já tem um nome do bar ali. E não é seu.

Eu: E sobre esse espaço (a quadra) vocês sempre tiveram aquele espaço?

Idaly: Sempre.
Eu: Desde o ano de formação?
Idaly: Não. Os três anos depois que a gente se uniu ao pessoal de lá da outra rua. Aquela rua
de lá se chama Dr. Ultra, que é a Rua Sacramento, então Os Psicodélicos nasceu nessa rua, mas
como todos os garotos eram do mesmo bairro (moravam aqui e moravam lá do outro lado da
rua), eles jogavam no time de futebol. Os garotos que moravam aqui e moravam lá. Eles tinham
esse campinho que não tinha nada. Aí eles foram pra lá. Fizeram a cimentação mais ou menos.
Aí depois fizeram um banheirinho. Até que fez a quadra. Aí o time de futebol morreu. Acabou
o time de futebol e ficou a quadra. Tanto que no início era Grêmio Recreativo e Bloc de Samba
Os Psicodélicos. Hoje em dia é Bloco de samba Os Psicodélicos. No início era grêmio pro causa
do time de futebol.
Eu: Hoje não é mais Grêmio Recreativo não?
Idaly: Eu acho até que nas etiquetas até tem. É o nome inicial e acredito eu que continua. Mas
o grêmio nasceu por conta do time de futebol. Aí juntou o bloco com o grêmio de futebol.

Eu: As cores da camisa remetem às cores da camisa de futebol?
Idaly: Não. Os Psicodélicos não queria que dissessem que era da Mocidade Louca. A Mocidade
Louca é azul, vermelha e branca. Aí fizemos verde, vermelho e branco pra não ficar igual à
Mocidade Louca. Mas não por implicância. Só pra fazer diferente.

Eu: Jorge Chinês teve participação na escolha das cores?
Idaly: Seu Jorge era fluminense, mas Silvio também é fluminense. Acredito eu que o Sérgio
também era. Mas acredito eu que foi pra não ficar com as mesmas cores que a Mocidade. Não
era nada a ver com time de futebol não.

Eu: E as cores tem algum significado?
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Idaly: Era pra coisa ficar colorida. Aquela coisa da época dos hippies. Das camisas estampadas,
das saias longas, e a margarida.... qual era o lema dos hippies? Paz e amor. A gente tem várias
músicas que falam disso. A margarida era a pureza, era a coisa muito infantil. Era coisa de
criança. Então o símbolo da margarida era também ligado aos hippies que usavam muito. Eu
lembro que Gal Costa muito nova, numa capa de disco, estava com uma margarida no cabelo.
(COLOCAR A FOTO DO DISCO NO TRABALHO – DISCO “GALTROPICAL” DE 1979).
E foi a escolha da época pra significar paz e amor.
Eu: E o “nem melhor, nem pior. Apenas diferente”...?
Idaly: Essa frase é do Salgueiro. Aí Rodolfo é muito salgueirense e lançou essa frase como
começou como presidente. Mas não foi criação desse grupo ou da Velha Guarda não. Outra
coisa é o “psicodelicando”... porque o João de Oliveira, esse artista plástico, ele disse que
quando ele chegou na quadra tomou um susto com a coisa tão branca. Tão ser cor. Ele falou:
por que que uma agremiação que tem nome de “Psicodélico” é tão sem cor? Vamos
“psicodelicar” isso aqui? Aí ficou. Virou verbo. E agora não tem jeito mais. A gente nunca teve
slogan. Sempre foi paz e amor. Sempre foi uma coisa sem pretensão. Não tínhamos pretensão
de chegar aos 50 anos não. Até as famílias falavam “ah, isso aqui depois acaba... ah, deixa eles
que daqui a pouco enjoa”. E chegamos a 50 anos. Acho que deu certo por não ter sido uma
coisa tão fixada, de ser permanente, de ser certinho, organizadinho. E se você verificar a história
dOs Psicodélicos, nós tivemos presidente que ficaram 12, 13 anos presidindo. Tiveram
presidentes que saiu o pai, entrou o filho. É coisa muito de família. Na verdade os que
permanecem é da família de Russo, e a minha família. Nós ficamos sempre. Nunca nos
afastamos. E tem gente que fala “ah, os psicodélicos é bloco de dono”. Não é bloco de dono
não. É bloco de gente que teima. Joselio Rocha, o radialista (vice presidente do bloco) disse
que nós somos os HERÓIS DA RESISTÊNCIA. (Risos). “Vocês são muito teimosos”. Que a
gente pode estar sem dinheiro.. os psicodélicos já fez carnaval com 15 dias. Não tinha dinheiro.
Não tinha como desfilar. Não tinha diretoria. Não tinha nada. Mas com 15 dias fizeram o
carnaval. A gente já fez carnaval muito bonito. Mas ultimamente eu acho que teve uma queda
no geral. Nós somos um bloco tradicional da cidade porque só nós temo 50 anos, a não ser as
escolas de samba. Tinham os blocos que eram concorrentes na época, mas foram acabando.
Não resistiram. É muito difícil. É claro que não teve 50 desfiles. Porque teve uma enchente e a
prefeitura não fez carnaval. Não teve dinheiro, a prefeitura não fez carnaval. Os anos que os
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psicodélicos desfilou foi porque teve carnaval. E não tem 50 sambas enredo porque
aconteceram esses acidentes de percurso.

Eu: Por que que o bloco Os Psicodélicos sendo tão tradicional, tendo essa história de resistência,
de inovação, e já com tantos títulos podendo já se tornar escola de samba não optou por esse
caminho?
Idaly: porque escola de samba é uma coisa muito maior. Nossa cidade que não segue muito.
Mas se você ver no Rio de janeiro é tudo com muito detalhe. É uma coisa muito maior. Bloco
de samba é uma coisa menor que escola. Pode até sair melhor, mas é menor. E como o carnaval
era dividido em dia e noite, tinha bloco de samba de dia e bloco de samba a noite. Continuamos
sendo bloco e não temos interesse porque aí vai concorrer com a Mocidade Louca? A gente não
tem intenção de ser melhor que a Mocidade Louca. Tem até um grupo que torce para os dois
trabalharem juntos pra sair os dois e não pra concorrer um contra o outro. Eu nem vejo essa
possibilidade. Nós nunca questionamos a possibilidade de transformar. Porque também se
tivesse transformado não teria feito 50 anos né? A partir do ano que transformou acabou.
Eu: o que vocês entendem por comunidade e qual a relação da comunidade enquanto família?
Idaly: Muita coisa mudou aqui. Muitos já morreram, mas nós já tivemos tanta coisa aqui que
uniu nossos filhos, nossos pais. A maioria dos moradores aqui são moradores donos. Não somos
moradores passageiros. Eu nasci nessa casa. Meus irmãos todos nasceram nessa casa. Essa rua
reta aqui já foi um morrinho mesmo. A rua fazia um alagado e ia subindo até terminar num
barracão que fechava a rua. A rua era sem saída. E a gente brincava na rua escorregando no
barro. E tinha aquela história...a fulana que morava ali falava “vai pra casa e a gente vinha”. A
gente obedecia os vizinhos. Não era bem um morro porque nossa cidade não tem morro. Mas
era uma elevação e todo mundo chamava de Morrinho. Os moradores ficaram todos por aqui.
Os rapazes criados daqui se casaram com as moças daqui. Uma coisa muito de casa. Hoje já
não é tão unido assim porque as pessoas cresceram, casaram, alguns foram embora daqui. E no
caso do bloco já se tornou algo tão grande que já não é mais do Morrinho. Cresceu de uma
maneira que vem gente de muito longe, vem gente do outro lado do Rio, de Goytacazes por
gostar mesmo. E não é tipo “ame ou odeie não”. Todos gostam. A pessoa as vezes desfila em
outro bloco ou escola mas gosta dos psicodélicos. Não tem essa coisa do adversário mesmo
sabe? Tem adversário na avenida, mas fazer alguma coisa pra tentar destruir tem não.

Eu: o que a bandeira significa para o bloco de samba? Qual o espaço da samba na avenida?
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Idaly: Eu não sei se você sabe mas o bloco de samba quando começou não tinha alas, ala de
baiana, não tinha mestre sala e porta bandeira. Isso é coisa de escola de samba. O bloco de
samba tinha um abre alas, uma bateria e um bloco de gente com a roupa igual. Foi assim que
começou. Com o tempo foram surgindo outros blocos e vieram fazendo coisas que só as escolas
faziam, o bloco adotou isso também. Então quando se criou o símbolo que é a margarida e ela
foi colocada no braço do diretor, até que se resolveu fazer uma bandeira. Mas não tinha uma
porta bandeira. Era tipo uma alegoria dentro do bloco. De alguns anos pra cá que começou esse
negócio de sair uma porta bandeira e um mestre sala. Mas na verdade bloco de samba nem é
julgado. Porta bandeira e ala de baiana também não são julgadas. O que é julgado: comissão de
frente, as alegorias, a bateria. Esses são os quesitos do estatuto de bloco de samba. Então a
bandeira é mais um adereço que se coloca ali na agremiação. Mas de você for na quadra você
nem vai ver a bandeira lá. É guardada pra desfilar no carnaval.
(...) A velha guarda está ali pra ajudar a Diretoria a promover o bloco. A cuidar do espaço.
Nosso objetivo é ajudar a presidência, os diretores a manter a quadra. A relação da velha guarda
com a executiva anterior foi meio estressante.

Eu: Quem pode votar?
Idaly: Existe um conselho. Tem a diretoria executiva e tem o conselho administrativo. Estão
reformulando o estatuto porque o anterior não cobrava da executiva. Cobrava só o gasto. O
lucro não.
“Morrinho velho” – samba enredo composto pela irmã de Idaly e Silvinho Feydit.
Julio Feydit, bisavô deles foi escritor e prefeito de Campos.

Silvinho: Essa ideia de liberdade, das mulheres poderem participar do carnaval, dessa inovação
não foi dos Psicodélicos, Foi do próprio movimento da época. O bloco acreditou no movimento.
E as vezes eu me pergunto qual a razão do bloco ter 50 anos... os psicodélicos sempre esteve
aberto para todas a ideias. A gente não manda ninguém sair. A gente fala “aqui não é seu lugar”.
Ou a pessoa entra no regime de como é o bloco ou ele sai. Mas as portas continuam abertas. Se
quiser e se corrigir pode voltar. É o motivo dos 50 anos.
Agora a expressão “a furiosa primeira” é dOs Psicodélicos. Os psicodélicos é “furiosa” desde
quando ela nasceu.
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Eu: O que é a ideia de furiosa?
Silvinho: O ritmo na época era um ritmo mais cadenciado. Mas devagar. E Os Psicodélicos, a
gente não só fazia as músicas cadenciadas, como também pegava as músicas mediando. A gente
pegava até forró e fazia na quadra. E nosso ritmo era um ritmo mais quente. A gente não estava
mais aceitando aquele ritmo mais lento. E a bateria sempre infernizava a botar quentura no
negócio, alterando o ritmo normal das músicas da época. Então “a furiosa” foi Marquinho 2
que colocou esse nome. É furiosa por ser guerreira e o ritmo bastante quente. (no minuto 28:20
da gravação TEM SILVINHO CANTANDO UM SAMBA QUE FALA DA FURIOSA)
“(...) Olha o coro comeu/ todo mundo entendeu/ e o bloco os psicodélicos vem mostrar o
que é seu/ seu colorido/ sua tradição/ sua história de tetra campeão/ as pretinhas tão
queridas/novamente na avenida/ apresentando seu ideal/ samba bom/ ritmo quente neste
carnaval/ a furiosa...”.
Idaly: Hoje as escolas de samba do Rio e São Paulo usam o nome “a furiosa” e nós usamos esse
nome há mais de 40 anos.

Silvinho: Só pra você ter uma ideia o tetracampeonato foi em 1974 e essa música já tem isso
no verso.

Entrevista com Clea e Neném (filhas do compositor Jorge da Paz Almeida), moradoras
da Comunidade do Morrinho e influentes na formação do bloco de samba Os
Psicodélicos e na escola de samba Mocidade Louca.
Jorge da Paz Almeida ajudou a fundar o Campos Atlético Association. As cores do Campos
simbolizam protesto. O Campos vem a ser um time de futebol de negros. O negro não tinha
acesso a um time de futebol social. Jorge se envolveu no Rio de Janeiro no time do exército.
Quando ele veio para Campos, ele e todos que eram parceiros dele, da mesma época, resolveram
fundar o Campos Atlético Association. Roxo e Preto são as cores justamente por questões de
preconceito e racismo.
A Cléa era muito nova e não ligava muito para as histórias que o pai contava acerca do Campos
porque ela torcia para o time Americano.
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Ninguém contava a história da fundação dos times de Campos dessa maneira. Americano era
na área nobre, o Goytacaz no centro, o Rio Branco próximo ao centro e o Campos era periferia,
era subúrbio, era lá na Corôa, já era um bairro de periferia e depois ele juntamente com seus
parceiros que estavam envolvidos no processo compraram a sede que existe até hoje na
Avenida Alberto Torres perto da Faculdade de Filosofia, antes de vir para a UNIFLU na sede
da Faculdade de Direito, próximo a comunidade da Baleeira. Quem é que morava naquela
periferia? Pobre. Ali morava ferroviário pobre. Foi ali que o Campos se formou para a distração
da moçada pobre e preta. Para quem não tinha acesso ao Americano e nem ao Goytacaz. O
Goytacaz era o mais popular, mas negro não tinha acesso.
As paixões de Jorge da Paz Almeida eram o samba, o futebol e o carnaval. A Mocidade Louca
nasceu

com

os

rapazes do Morrinho que se vestiam de sainha, saíam de mulher. Ao ser indagada se a Mocidade
Louca tinha uma relação com a Mocidade Alegre de São Paulo Cléa respondeu que não. Era o
contrário, a Mocidade de São Paulo que tinha uma relação com a Mocidade daqui.
A Mocidade Louca surgiu com os meninos daqui que se vestiam de sainha para brincar o
carnaval. Eles foram aumentando em números. Jorge pensou vamos ter de identificar tudo isso.
Aí colocou o nome de Mocidade Louca. Assim surgiu a Escola de Samba Mocidade louca. Os
meninos já estavam maduros.
A Mocidade Alegre foi por conta do Simpósio que JPA participou em Santos SP. Lá ele
apresentou tese, fez música, entrou em concurso, enfim fez a dele lá. Lá o pessoal achou
interessante de aqui ser Mocidade Louca e lá Mocidade Alegre – tem uma reportagem da veja
em 2009 que faz alusão a essa história.
Essas formas de simpósio, de se encontrar perdeu posição por causa das Ligas, porque a
associação de Escolas de samba era uma coisa muito pura, não é, era coisa de sambista. Essa
coisa de Liga, no Rio de janeiro é muito forte. Essa coisa de Super Escolas de Samba S.A. é
que foi a tese defendida por JPA no Simpósio em Santos SP. As super Escolas, aquele “bum
bum paticubum”, Jorge já antecede a isso.. Aquele negócio de Super escola, que tudo vai virar
empresa, de que tudo vai ser vendido. Jorge antecede a isso, porque “Bum bum” foi na década
de 1970, e o Simpósio foi na década de 1960. Aloísio Machado o autor estava no Simpósio.
Irani eu era do Império Serrano estava lá. Tinha muita gente boa do Rio lá e que foi contra a
formação da Liga. Mas aí quem é que pode com os bicheiros. É complicado não é? Tráfico,
drogas, jogo ilegal;;; Foram eles que peitaram para fundar a Liga. Aquele esquema ali de muita
segurança, de suntuosidade aquilo tudo foram os bicheiros. São eles é que mandam.
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Aqui mesmo com Jorge da Paz Almeida era só Escola de samba. O Bloco surge assim:
aqui moça direita não ia na batucada. As filhas de família daqui não podiam ir na
batucada. A gente olhava a mocidade da rua aqui do portão de casa. Não podia sair do
portão, não podia ir lá naquela roda. Como aqui sempre teve muita menina, muito rapaz,
tudo variando sempre na mesma idade. Aí Sílvio Feydith com meus primos tiveram a ideia
da gente formar u bloquinho pra gente brincar no domingo de carnaval de manhã no
centro, porque até os outros blocos a gente não podia participar entendeu. A única
influência que JPA teve na fundação do Bloco Os Psicodélicos foram as cores.
Os Psicodélicos veio a atender essa nossa carência do carnaval na rua. Saíam aqui as mães
com suas filhas durante vários anos. Só que o bloco foi organizando mais, saindo um pouco
da brincadeira de domingo. Porque quando a gente saía, saía mesmo, para brincar
mesmo.
“O nome Psicodélicos foi a nossa prima Amélia que colocou, tema ver com a liberdade,
década de 1970. Inclusive fazendo aqui alguns comentários, agora porque tudo tem dono,
a gente não faz mais parte da historia das instituições. Não faz, começa que o próprio
Psicodélicos mesmo, oi seja a sua raiz não ficou. Que foi o próprio primo Serjinho que
logo passou para antiga Nacional de Engenharia foi estudar no Rio de Janeiro, o Denizart,
filho de tio Olivier, também foi fazer economia no Rio. Na casa de Olivier só ele novinho
e o irmão Salvador continuaram participando do carnaval.
-Eu – Cléa – nova também participei pouco, meu irmão Cécio não se meteu, somente o
meu irmão Cléber já falecido participou mais. Quem ficou mesmo e assumiu os
psicodélicos foram Silvio Feydit e nosso primo Amaro Borracha.
O bloco ensaiava numa área que tinha na rua Sacramento, onde ensaiavam seis
tamborzinhos. Começava a bater e a gente brincava ali. O bloco ia na rua. O Abre Alas,
os adereços eram feitos de isopor com muito carinho. Tudo muito bonitinho. Tanto que
os psicodélicos ganhou fama porque para sair nos Psicodélicos tinha que conhecer alguém
que era daqui, tinha de ser íntimo de alguém. As pessoas daqui que davam o passe para
eu alguém de fora saísse. Era assim porque era tudo família. Um bloco família. Moça
muito alegre, muito assanhada não saía porque aqui era um bloco família, os meninos
tomavam conta das moças. Por isso que os Psicodélicos ganhou toda essa fama. Bloco de
elite, de rico.. Porque aqui era centro e, além disso, tinha a Mocidade Louca que já era
uma Escola de Samba diferente.
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Jorge da Paz Almeida com muita calma foi socializando a Escola de Samba. Ele trabalhava no
Liceu como Inspetor de Alunos e as pessoas gostavam de ficar ao lado dele e ficavam
conversando sobre samba. E ele passava conversa para o povo desfilar. Ele não deixava sair
bicha.
“Não adianta essas bichas chegar aqui rebolando de mulher que não vai colar” ele não deixava.
E as bichas não saíam.
Jolivete, carnavalesca muito conceituada na época dizia: Jorge você está muito impertinente eu
tenho uma fantasia linda. E Jorge respondia: mas é rebolando aqui você não vai sair não. Vai
sair de Homem. E lá vinha Jolivete saindo de D. Pedro, etc., mas menos de mulher.
Isso porque Jorge trazia o pessoal do Liceu para desfilar com suas respectivas famílias.
Começou trazendo Fernando Gomes, dono de Jornal, jornalista com sua mulher. Saíram Jota
Costa, na época assessor político de Alair Ferreira com suas filhas. Isso na década de 1970. Os
alunos, os professores do Liceu aos poucos iam deixando de lado a vergonha de gostar de
samba. Samba hoje é samba, mas naquela época era batucada, coisa de preto, de periferia de
vagabundo. A própria história da tia Ciata da Praça Onze está muito ligada a essa coisa da
malandragem da vadiagem. Essa coisa que foi construída aos poucos com foco acadêmico, um
foco social veio depois, mas mesmo assim aqui em Campos não tinha.
Uma coisa muito bacana foi esse trabalho de resgate feito pela Lene Moraes. A qui na Mocidade
louca quem fez depois de Jorge foi quando Jorginho de Ogum veio para ser presidente d
Mocidade louca. Ele foi lá em casa, assim respeitando essa coisa da tradição. Depois de Jorge
ele foi o único que assumiu a presidência e veio puxando as famílias, o pessoal daqui do
Morrinho. Ele foi na casa de Jorge chamar a s meninas dele, foi na vizinha chamar as meninas,
foi na casa dos mais antigos, foi na comunidade. Foi muito bonito, muito legal isso. Ele –
Jorginho de Ogum – foi pedir o apoio d comunidade.
Foi o único porque nos Psicodélicos não tivemos isso. É muito complicado todo mundo
hoje é família (neném). Nós somos forasteiros. Na verdade é porque a gente não teve tempo
para pegar diretoria. Vivemos em busca de outros rumos profissionais. Assim como
nossos primos, os irmãos de Olivier a gente também foi estudar fora. A gente já foi
crescendo nesse pique de sair par estudar fora.
Então a gente não teve tempo para voltar e assumir a presidência ou diretoria, porque vimos
que dava muito trabalho. Olha depois que acabava o Natal a gente perdia o nosso pai. Só
regatávamos ele na quarta-feira de Cinza semimorto. Mas também acabava o carnaval.
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Papai ia na Usina Sapucaia apanhava dinheiro, porque na época não tinha verba da prefeitura,
era o “Livro de Ouro”. Ele dizia: é porque fulano veio me apanhar aqui porque o Homem vai
dar dinheiro. A gente perguntava papai você estava aonde? Fui a São João da Barra. O carnaval
era feito assim. E ele era muito respeitado no meio. Até no rio de Janeiro ele ia fazer compras
para o carnaval deixando somente sua palavra como garantia.
Ele comprava com a palavra, só na conversa. Eu vou voltar para pagar. Confiante, pois o Livro
de Ouro cumpria a sua função. O Sr. Eraldo, hoje é gerente do Ponto e Linha, loja de tecidos e
artefatos para a costura, e também de produtos para o carnaval, E ele é testemunha dessa época
do carnaval de Campos e diz com todas as letras que não vende para prefeitura de Campos de
maneira nenhuma, mesmo com todos os royalties. Na verdade Jorge da paz Almeida era
somente da Mocidade louca, mas ele conseguia mediar com sua palavra os créditos para outras
agremiações. Aí eles iam lá e Jorge dizia: olha eu vou te pagar. Mas só que ele estava correndo
com o Livro de Ouro. Então depois do carnaval ele ia lá e pagava.
O Jorge da Paz Almeida fazia essa intermediação utilizando de sua palavra conseguindo o
crédito para ele, no caso a Mocidade Louca, para Ariel e para a União da esperança. Mas eles
passavam o Livro de Ouro e no final do carnaval iam lá e pagavam.
Ele sacava as coisas. O carnaval tinha de ter um registro, ele passou a fazer folhetos do samba
com o enredo na gráfica. Depois veio Nicolau Louzada, de fora, com uma ideia de
empreendimento turístico e chamou ele. Ele pensou que isso iria lhe prender muito e iria
atrapalhar a sua atuação diante da Mocidade Louca. Louzada propôs então uma revista, a gente
faz a propaganda. Foi vender os espaços da revista tira a parte dele e depois largava para lá e
ele ficava quietinho na Mocidade louca. Foi parceiro nessa empreitada o senhor Herbson de
Freitas, é vivo, foi presidente da Associação de Imprensa Campista.
Hoje a internet faz tudo para gente, mas antigamente é a palavra que vai registrar, porque o
registro mesmo não tem, não tem fotos dos carnavais da Mocidade Louca. Os jornais só vão
registrar de 1980 para cá – o registro é muito caro.
Os desfiles eram na XV de Novembro d ponte de carros até o pavilhão de Regatas na Praça São
Salvador.
Eu me lembro dos desfiles descendo pela Praça São Salvador seguindo pelo Boulevard e
descendo a Treze de Maio.
Aqui do morrinho para os desfiles de carnaval saem os Psicodélicos e a Mocidade Louca. Mas
tinha Jaguar, Boi Pintadinho, mas era só de brincadeira, as crianças batendo latinha, arranjavam
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uma cabeça de boi , montavam o boi e saíam pelas ruas se divertindo e ainda pediam algum
dinheirinho para melhorar o boi.
FOGUEIRA
A questão é fazer com que as crianças entendam o porquê? Esse ano de 2016 completam 18
anos da fogueira.
A fogueira foi assim. Nós éramos muito levados, mais ou menos seis crianças ao lado de um
quintal de macumba. Aí quando chegava junho, eu não sei se a gente se atacava mais, o pessoal
fazia uma fogueira e ficava contando uma história para gente. Santo Antônio para comer batata
e aipim, São João essas crianças são muito levadas. Mas São João era muito levado aí Santa
Isabel fez uma fogueira e ficou alisando a cabeça de São João que era muito levado e ia colocar
fogo no mundo. Todo ano fazia aquilo.
São Pedro. Quem tem fé anda no meio da fogueira. A gente andava queimava o pé, xingava
muito, entendeu, Todo o ano! Todo o ano!
Nós fomos crescendo, veio os Psicodélicos aí distraímos um pouco mais. Mas aí a gente já
estava crescendo e catava os pauzinhos para fazer as três fogueirinhas. Nisso a gente foi
crescendo cada um para o seu canto e demos um tempo com a fogueirinha. Quando a primeira
bisneta de papai nasceu ele quis fazer para mostrar para ela como é que era. Porque os netos já
conheciam. Quando os netos nasceram ele voltou também a fazer. Desde que a primeira bisneta
dele nasceu ele fez para mostrar a ela e aí vão completar 18 anos que a fogueira retornou.
Pra gente é um momento especial, porque a gente passa para as crianças essa coisa da tradição.
Todas as crianças vão de caipira. E como a gente as vezes não faz mais dia 29 de junho, porque
as vezes cai numa segunda, passamos a fazer no primeiro final de semana após, as crianças
perguntam: não vai ter mais a fogueira esse ano não? Vai criançada é sábado que vem. Tá bom
foi mamãe que mandou perguntar.
E eles levam cocadinha, pé-de-moleque, a gente coloca todas aquelas guloseimas na mesa, forra
enfeita e eles é que se servem. Nada é proibido porque papai detestava cortar a onda de criança.
As crianças que pegam, enchem aas mãos, a bolça, a boca, da dor de barriga, mas ´´e tudo para
eles Entendeu.
Mônica, sobrinha neta de Jorge faz um comentário: que ela foi chamada atenção por alguma
senhora que estava visitando a fogueira e Jorge disse: aqui quem manda é as crianças e você
não vai chamar mais a atenção delas, ainda mais aqui na casa de Jorge.
A fogueira pra gente era essa brincadeira feliz, a gente soltava buscapé nos outros, nos mais
velhos, a gente deitava e rolava, em cima dos mais velhos, era a nossa farra pra gente não
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apanhava, somente descontava. São João era o máximo pra gente, ora a gente ficava trancado
no quintal. Lembrando que de uns anos para cá tem a participação de Olivier Almeida Filho e
Totinho, além de jongo. Tem gente que vem de propaganda, mas tem gente que se convida.
Sabe o que acontece. Para a gente o fogo é muito importante, a gente tem mais ou menos uma
noção do fundamento do fogo, e sabe o quanto aquilo tudo junto tem força. Temos essa noção
espiritualmente.
Aí que teve uma louca que bateu aqui na nossa porta achando que era um toque entendeu. – Ah
você tem um toque de Candomblé na sua casa para Xangô? Eu respondi: um toque Que que é
isso? Uma desavisada, porque a gente brinca, reza,, a gente fala o que está dentro da gente e
qual o significado daquilo ali, mas é muito legal. Graças a fogueira a gente hoje tem um mundo.
A gente consegue juntar nossas primas, vem as nossas irmãs, a gente consegue juntar nossa
família. A gente não tem mais pai e mãe, então nós primos conseguimos nos juntar naquele dia.
È mito legal e a gente procura ensinar para as crinçase são elas que mantem aquela chama acesa,
a tradição. O que você ensina para uma criança parou ali. Entendeu. A gente fala o significado
da fogueira, porque a fogueira é importante, o que que é a tradição. Já vem um monte já tudo
grandinho.
A fogueira significa união, Força, renovação. O lugar da fogueira parece um lugar sagrado. Fica
lá marcadinho.
A gente anda por aí e percebe como as pessoas se perdem, perdem a tradição. A gente chega
em comunidades quilombolas e as pessoas não são negras são evangélicas, se negam, perdem
essa tradição. Isso é uma força que a gente tem, u grande elo. A gente aprendeu na infância.
Quando a gente era criança, pra gente não passava de uma brincadeira, assim como é para as
crianças de hoje também. Para as crianças daqui de perto melhor do que a fogueira só o carnaval.
Mônica; existe a questão da religiosidade também, porque nós temos religiosidade, a questão
dos nossos ancestrais, mas é uma coisa que é muito legal porque aqui não se coloca a questão
da religiosidade na frente. É uma questão de tradição da nossa família. E em frente ali a casa de
Tio Jorge tem o pessoal dos Pedrosa que são crentes, batistas e que participam da fogueira.
Então é que a questão que não tem a ver com religião, é a questão da tradição familiar que está
na frente e vê que eles estão aqui participando conosco. E quando você assiste hoje a esse duelo
em torno das religiões. Com a gente nunca aconteceu isso. Tio Jorge contava que quando a
Mocidade Louca ensaiava na rua a noite, para não ficar escuro, os Pedrosa colocavam uma luz
acesa para iluminar a rua. Então você vê que pode conviver, não é uma questão de religião, é
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uma questão de convivência. De você manter uma boa vizinhança, uma tradição que aquilo não
atrapalhava. Isso só acontece aqui.
Cléa: É questão de convivência entre as religiões. Você pode ter Cristo sendo Batista,
Afrobrasileiro, não importa. Ter essa convivência sem haver conflito, retaliação e essa
discriminação que hoje está imperando em tudo.
Então é uma questão muito legal que a fogueira consegue manter isso, manter essa convivência.
Essa boa convivência harmoniosa entre os vizinhos independente de credos.

ENTREVISTA COM MARCELO SAMPAIO, em 29/08/16.
Pesquisador do samba e carnaval de Campos dos Goytacazes
Professor de História da rede pública estadual

Conversa sobre samba em Campos dos Goytacazes. Quais as principais vozes e pessoas que
compuseram e que compõe a cena de Campos, no sentido do samba e do folclore, partindo de
duas figuras que são importantíssimas para meu trabalho que são Geraldo Gamboa e Jorge da
Paz.

Marcelo: Eu vou começar falando do Jorge da Paz Almeida. Jorge Chinês da Mocidade Louca.
Nasceu na cidade de Campos onde foi instrutor de disciplina, até um cargo que nem existe hoje
mais nos estabelecimentos de ensino. O Jorge da Paz Almeida é uma figura muito emblemática
no nosso carnaval e acho que o Geraldo Gamboa é no samba. Faço essa distinção entre os dois
porque o Jorge da paz é intimamente ligado à Escola de Samba Mocidade Louca, que fica no
Parque Rosário, numa área que durante muito tempo foi chamada de Morrinho e nos mais
antigos continua sendo chamado de o reduto carnavalesco. E lá, com a Mocidade Louca, ele se
tornou PATRONO do Morrinho. Ele foi uma figura que teve uma preocupação, mesmo sem ser
pesquisador, de tentar registrar um pouco da história do samba e do carnaval de Campos num
livro que teve até duas edições, uma revisada e atualizada, que foi o livro “50 anos da história
do carnaval de Campos”. Mas esse livro, e eu falo com a maior tranquilidade, tem uma falha
que não tem datas. E eu falei isso com o Jorge da Paz quando ele era vivo. É um livro que pra
gente pesquisar e estudar a partir dele dá trabalho porque são citados nomes.
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Agora o Geraldo Gamboa, ele foi ligado principalmente à Escola de Samba União da Esperança,
a escola de samba mais popular da cidade, lá de Custodópolis em Guarus. Porém, eu já vejo
Geraldo Gamboa como um sambista, coisa que eu não via em Jorge da Paz Almeida. E aí não
tem demérito nenhum. Eu quero dizer que o Geraldo Gamboa sempre teve um estilo de vida
meio que nos remete à Nelson Cavaquinho, à Cartola, aos grandes gênios do samba brasileiro.
E já o Jorge da Paz Almeida já teve uma vida mais regrada e menos “sambística”, na minha
opinião. Mas ambos foram compositores e ambos tiverem muita importância e infelizmente já
falecidos, Geraldo recentemente. Uma perda enorme. E vão fazer muita falta porque eu sinto
isso no samba e no carnaval de Campos.
O problema da renovação.... Por exemplo eu sou um dos mais novos e já estou com 51 anos de
idade. É preciso renovar. E aí renovar não é ter uma pessoa esporadicamente num evento de
carnaval, numa quadra de escola ou de bloco de samba. É realmente uma pessoa que mergulhe,
fique imersa nesses universos.
Eu: Aí você também tá falando do compromisso né?
Marcelo: Sim. Porque eu acho que samba, eu costumo sempre dizer nas minhas palestras,
samba não se pode pensar sem falarmos de sua historia social. Samba não é apenas um ritmo.
Samba não é apenas uma música que você ouve como uma forma de entretenimento, pra passar
o tempo num final de semana. Samba é lamento. Samba nos remete aos escravos. Samba nos
remete à escravidão. Samba nos remete aos preconceitos raciais, às discriminações com as
religiões de matriz africanas. Eu acho que o samba é um comprometimento de vida. Não um
ritmo musical apenas.

Eu: Marcelo, então levando em consideração essa sua fala, do que o samba significa e o samba
em Campos dos Goytacazes? Se a gente fosse denominar fatores que representem o samba, por
exemplo, qual era o período sociocultural que se vivia no momento da criação de escolas de
samba ou de criação de blocos de sambas aqui em Campos?
Marcelo: Infelizmente a criação dessas agremiações carnavalescas até ela se deu de uma forma
muito parecida com o Rio de Janeiro porque foram em áreas periféricas, em bairros um pouco
mais afastados do centro da cidade, a Mocidade Louca é uma das mais próximas ali no Parque
Rosário. O bloco Os Psicodélicos que é em uma rua ao lado da Mocidade Louca. Agora, tem
muita agremiação lá em Guarus. Tem muita agremiação em distritos que são afastados da
cidade. Quando tínhamos usina aqui era a forma de lazer e divertimento dos funcionários das
usinas. Enquanto os patrões, o pessoal com poder aquisitivo maior tinha outras opções de
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divertimento, restava aos funcionários das usinas e familiares a Unidos de Cambaíba, foi um
bloco de samba ligado à usina de Cambaíba. Então a gente teve isso. Guarus que é o lugar onde
pessoas menos favorecidas conseguem casas a preços mais em conta, temos muitas agremiações
lá. Então no surgimento isso foi muito forte. Agora, com o passar do tempo, o nosso carnaval
foi perdendo um pouco essa força social que teve. Eu acho que hoje em dia poucas agremiações
podem se orgulhar de ter uma comunidade forte. Por exemplo, União da Esperança em
Custodópolis, Guarus. Ururau da Lapa, no bairro da Lapa. Os Psicodélicos, no Morrinho, no
Parque Rosário. Madureira do Turf, no Turf Clube, mas agora, porque ela ficou um tempão sem
desfilar. Agora tá retornando. Esses hiatos, que não foram poucos, eu acho que prejudicaram e
muito a manutenção dessa questão social da escola de samba ser o reduto de resistência. Por
exemplo, quando Gamboa me falava que ele usou várias vezes a quadra na União da Esperança
para as reuniões clandestinas do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, eu ficava em êxtase
porque eu acho que espaço de escola, de bloco de samba é espaço de resistência, de movimentos
alternativos, de lutas das minorias, e por aí vai.

Eu: Isso data de qual década mais ou menos, esses acontecimentos políticos?
Marcelo: Foi na ditadura militar, de 1964 até 1985, né. No processo de reabertura política.
Na era Vargas que foi no estado novo, de 1937 à 1945 nós também tivemos um movimento
bacana aqui em Campos, inclusive houve até grandes acontecimentos na Praça do Santíssimo
Salvador que é a praça principal da nossa cidade, entre Getulistas e anti getulistas. As escolas
de samba também pegaram aquela época que no Rio de Janeiro fez com que a Portela tivesse
aquele hepta campeonato. Sete títulos em seguida exaltando os heróis brancos da história
oficial.

Eu: Marcelo, voltando a falar das escolas e dos blocos daqui quais são as pioneiras ?

Marcelo: As duas mais antigas daqui são Mocidade Louca e União da Esperança, que até já são
tombadas como patrimônio imaterial de Campos. Já a Ururau da Lapa surgiu como bloco
porque houve uma galera ali na Lapa que tinha um bloco meio de embalo chamado “Deixa que
eu chuto”. As duas que acabei de mencionar já surgiram como escolas de samba. E aí
resolveram, Jaburu, uma lenda viva do nosso carnaval, que era um dos fundadores do bloco
“Deixa que eu Chuto”, e uma das pessoas importantes na transformação desse bloco no bloco
Ururau da Lapa. Aí Ururau da Lapa fez alguns desfiles como bloco e sentiu que o bairro, que a
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comunidade precisava de uma escola de samba. Aí transformaram o bloco Ururau da Lapa em
escola de samba Ururau da Lapa, que hoje já é tradicional. É uma das que mais títulos possui.
Mas ela é mais nova que a Mocidade Louca e a União da Esperança.
Detalhe interessante é o seguinte: “Os Psicodélicos” tem 31 títulos como bloco. 30 NO GRUPO
ESPECIAL E UM NO DE ACESSO. Inclusive esse ano de 2016 ele conseguiu um
pentacampeonato no grupo especial nos desfiles de Campos. E as pessoas perguntam: Será que
Os Psicodélicos já não tem tamanho pra ser escola? Claro que tem. O problema é que os seus
componentes, os seus dirigentes gostam que ele seja bloco. E também uma rua depois no mesmo
bairro tem a Mocidade Louca. Coisa que não havia na Lapa, na questão da Ururau da Lapa
enquanto ainda era bloco. Eu acho que Os Psicodélicos não se tornou uma escola e nem se
tornará nunca por esses dois motivos: primeiro que seus aficionados tem orgulho de dizer
Grêmio Recreativo Bloco de Samba Os Psicodélicos e também porque a Mocidade Louca é
muito próxima ao bloco. Então tem um bloco e uma escola fantásticos lá, no Parque Rosário,
Morrinho.

Eu: A história do bloco Os Psicodélicos e da escola Mocidade Louca se imbricam, se
encontram?
Marcelo: Sim. Porém, já teve problemas de componentes por uma questão de ciúme, que é
inerente ao ser humano, tem andado meio as birras, as vezes. Os Psicodélicos tem uma
características que irrita muito a Mocidade Louca: nunca deixou de ir pra avenida. Já a
Mocidade Louca ficou um tempo sem desfilar. Então isso aí na hora de uma discussão mais
acalorada é jogado na cara. Isso aí não é legal. A Mocidade Louca inclusive teve uma
administração que o presidente resolveu fazer um grande bingo, nas épocas que o bingo era
uma coisa muito badalada. Aí comprou carros 0 Km pra poder ser o prêmio principal dos
bingos. O cara que estava organizando deu um calote na escola. A escola não conseguiu pagar.
Perdeu CNPJ. Tinha até um outro nome e agora teve que mudar juridicamente falando o nome
para poder solucionar esse problema. A Mocidade Louca passou também por esse percalço e
isso foi uma coisa que não agradou mesmo os seus componentes. Mas muitas pessoas são das
duas agremiações. Tanto dos Psicodélicos, como da Mocidade Louca. Mas não é um
“fechamento” total não. Mas também não chega a ser uma diáspora como Combos e o Chinês
em São João da Barra. Lá em S J Barra gente que é de uma agremiação não pode nem namorar,
quiçá casar com gente que é da outra agremiação.
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Eu: Você acha que isso seria mais um contrato entre cavalheiros essa relação de Os Psicodélicos
e a Mocidade dentro da mesma comunidade?

Marcelo: Ah sim. É um contrato até porque eles são de épocas um pouqu inho diferentes e
nunca se enfrentaram. Essa eu acho que é a principal característica e o principal motivo pra eles
não terem tido problemas maiores. Um sempre foi bloco e o outro sempre foi escola. Então tem
como você ir pra avenida nas duas agremiações, ser campeão, sem ter feito o outro perder
porque desfilam em categorias diferentes.

Eu: E quais são os quesitos que marcam a diferença entre bloco e escola? Esses quesitos mudam
com relação ao Rio de Janeiro?
Marcelo: A principal diferença de um bloco de samba é que ele não tem o julgamento do casal
de mestre sala e porta bandeira. Já a escola tem como um dos principais julgamentos, aliás um
dos mais significativos, é o julgamento do casal do mestre sala e porta bandeira que leva o
pavilhão da escola, que é a bandeira.
E nos blocos tem o julgamento dos abre alas. Que existem nas escolas, mas é julgado no
conjunto dos carros alegóricos. Não tem um julgamento específico. Tem o julgamento das
alegorias e adereços, onde todos os carros alegóricos são votados.
Já nos blocos tem alegorias e adereços para os carros que estão no mesmo do desfile e até a
final. E o Abre Alas que é o primeiro carro alegórico que trás o nome da agremiação nele, ele
é julgado separadamente porque tem a ver um pouco com Chiquinha Gonzaga em “Oh, abre
alas que eu quero passar...”que é uma marchinha do século XIX, que fez sucesso durante cinco
carnavais seguidos lá no Rio de Janeiro, referente ao Rosa de Ouro, um bloco bacanérrimo que
tinha lá pertinho da casa onde Chiquinha Gonzaga morava. Então esse abre alas virou uma
característica muito importante. Mal comparando, o casal de mestre sala e porta bandeira de
uma escola de samba é o Abre Alas de um bloco de samba.

Eu: Mudando um pouco a conversa, sobre comunidade, geralmente é aquilo que liga as pessoas
numa coletividade. Você acha que esse nome dá sentido ao que chamamos de comunidade do
morrinho, ou comunidade do samba?
Marcelo: Não. Eu acho que a gente já teve esse conceito mais forte. Acho que nossas
agremiações carnavalescas, aqui é uma crítica que eu faço aos meus amigos do carnaval de
campos, eles não valorizam tanto as comunidades de suas agremiações. Um exemplo claro
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disso, há algum tempo atrás nós tínhamos festas só nos grandes salões da cidade, nos grandes
clubes. Os bairros eram carentes de espaços para isso. Se as agremiações que possuem quadra
ou sede tivessem organizadas ao ponto de perceberem e sentirem essa necessidade poderiam
fazer com suas quadras e com suas sedes. Abrirem e disponibilizarem pra festas de 15 anos, pra
recepções de casamento lá na agremiação. O que aconteceria? Aquela pessoa daquele bairro
passaria a ter uma relação muito maior de pertencimento com essas agremiações carnavalescas.
Eles não são organizados, não fizeram isso, o que surgiu no lugar? Salões de festas. O que vc
vê em bairro é salões de festas porque as pessoas perceberam que não era tão difícil atrair essa
comunidade. Por que uma pessoa que comemora 15 anos ou faz sua recepção de casamento
numa quadra de escola de samba ela fica pra sempre ligada afetivamente aquela escola e ela vai
poder desfilar, vai poder arranjar outros componentes, vai poder colaborar, ajudar, participar e
aí fica forte. Por isso que eu acho que essa expressão comunidade que eu acho linda poderia
ser mais forte ainda.

Eu: Então se você fosse dar um significado pra comunidade seria isso: um espaço de
afetividade?
Marcelo: Eu acho. Comunidade seria isso. Agora, usualmente a gente chama de comunidade
toda pessoa que vai lá e desfila na agremiação. O que não é verdade. As vezes não tem a menor
ligação. Como também ensaios e eventos necessariamente não estão sendo frequentados por
pessoas da comunidade. As vezes não. As vezes é gente de fora que vai lá. O que não é problema
nenhum não. Porque eu acho que samba é agregador, Se tem uma coisa que eu acho bacana no
samba é que ele agrega. Ele não é pra desagregar. Mas uma coisa é você ter a pessoa de fora e
outra coisa é você ter a pessoa de fora e não ter a comunidade. Samba é comunidade. Carnaval
é que nem futebol. É paixão. Você não pode tratar como negócio, com algo pra ganhar dinheiro.
Eventualmente uma pessoa pode ganhar dinheiro com o carnaval, mas eu não acho que isso
seja o preceito básico. Muito pelo contrário. A questão da comunidade, da raiz, da história são
muito mais importantes.

Eu: E aí falando de comunidade eu entro na questão do pertencimento. Você acha que
pertencimento está intimamente ligado à comunidade ou você pode se sentir pertencente sem
ser da comunidade?
Marcelo: Claro que pode. Eu mesmo não sou uma pessoa de formação desde a minha infância
em quadra de samba. Eu cheguei no carnaval um pouco mais velho, porém eu já me sinto
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pertencente e sinto que as pessoas me sentem um igual a elas. Porém Gabi, é o seguinte. Isso é
ótimo você que não é, se sentir de lá. Mas você não pode ter uma agremiação que não tenha
ninguém que não seja dela. Senão você tem algo híbrido que não é uma escola de samba. É que
nem futebol com essas arenas que as pessoas vão. Aí você tem um monte de gente fazendo
selfies. O jogo tá rolando e nem aí pro jogo. E uma torcida que não grita, que não xinga,
parecendo plateia de ópera. Isso é da estrutura do futebol. Paixão popular. Carnaval é a mesma
coisa. Senão daqui a pouco fica um monte de fantochezinho na avenida - não há problema de
quem não nasceu dentro de uma comunidade carnavalesca participar do carnaval - , mas só
essas pessoas participarem, como por exemplo a União da Esperança esse ano fez o que: ela
levou uma das modelos de Nelcimar Pires, que é rainha da bateria para desfilar no seu carnaval,
só que ela é branca e de São João da Barra. Se tornou rainha da bateria da escola de samba mais
negra e mais popular, que é a União da Esperança. Eu acho que isso foi um soco na cara e na
alma das negras das comunidades de Guarus.
Carnaval é basicamente negro. Carnaval pode ter branco, mas não pode deixar de ter negro. Se
deixar de ter negro não é carnaval. Se deixar de ter citações aos orixás, ao candomblé, as
entidades da umbanda, aí é outra coisa híbrida que eu nem sei o que é.

Eu: Quem foram essas pessoas que ajudaram a compor o cenário de carnaval em Campos?
Jaburu ajudou e mais do que isso e divulgou. Quando você olha Jaburu na rua você logo pensa:
Goytacá e Futebol Clube; Clube de regatas do Flamengo e Ururau da Lapa. Ele é o grande
“garoto propaganda” da Ururau da Lapa. Hoje ele vai na rádio e fala da Ururau, na rua é
cumprimentado pelas pessoas. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi fundador do bloco
Deixa que eu chuto, que depois virou o bloco Ururau da Lapa. Ele foi fundador da escola de
samba Ururau da Lapa quando deixou de ser bloco. Ele conseguiu o terreno onde a quadra foi
montada da Ururau da Lapa, que é até hoje ali na rua do gás, perto da ponte da Lapa. Ele teve
uma importância imensa e era um cara, como é até hoje, pobre, que conseguiu isso tudo através
do seu prestígio pessoal.
Jorge da Paz Almeida é outro. Pobre que botou a escola Mocidade Louca pra ser uma das
escolas mais importantes da cidade, que é até “madrinha” da Mocidade Alegre, escola de samba
de São Paulo, porque tinha um campista chamado Joaquim (esqueceu o sobrenome) que era
daqui de Campos e foi morar em São Paulo e lá fundou a Mocidade Alegre, porque aqui ele
admirava a Mocidade Louca em Campos. Inclusive a Mocidade Louca é uma das escolas mais
antigas do Brasil.
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(...) A mídia utilizada pra propagar o samba era a rádio, mas o samba já foi maior que a rádio.
Aliás, eu acho que a rádio ganhou muito com o samba. Depois teve o período que as rádios
eram muito importantes. Nós tínhamos linhas nas quadras de samba. Eu sou da época, 84, em
que eu era jurado da escolha do samba da União da Esperança, por exemplo, na quadra
Custodópolis. Eu ia pra lá e tinha 03 linhas de rádio. É um fio no teto da quadra, aonde o técnico
da rádio chega e liga o fio do transmissor, coloca o transmissor numa mesinha de som de 06
canais com os microfones, e fazem a transmissão ao vivo das escolhas dos sambas. As rádios
que faziam essas coberturas eram três: Continental, que ainda existe; Difusora, que ainda existe
e a Cultura, que hoje não existe mais. Das que existem tem o programa que trata do samba que
é do Jordão das Mulatas, que é Absoluta, que é uma rádio que não tinha naquela época. Por isso
não cito ela.
Já teve concurso de samba que não podia ser na quadra. Os Psicodélicos teve uma vez que fez
um concurso e não podia ser na quadra porque era pequena. Davam na média de 2mil pessoas
em um concurso. Eles alugavam o automóvel clube pra fazer. Eu era jurado.

Ícone da cultura popular de Campos: Wilson Batista, Roberto Ribeiro, Geraldo Gamboa, Jorge
da Paz Almeida, Jorge Teixeira, Zé Ramos, Aluisio Machado, Cidinho Ramos, Délcio
Carvalho, Sebastião Mota, Jaburu, Silvinho Feydit, Dona Ana Maria Firmino.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM

Roteiro de entrevista semiestruturada

Entrevistados: Membros da Velha Guarda do Grêmio Recreativo Bloco de Samba Os
Psicodélicos.

Localidade: Comunidade Morrinho situada na cidade de Campos dos Goytacazes.

Prezado Sr. Mauro Feydit,

Este instrumento foi elaborado para coletar dados do referido bloco de samba Os Psicodélicos,
situado na comunidade do Morrinho, em Campos dos Goytacazes, e como uma das finalidades
pretende atender ao desenvolvimento de uma dissertação de mestrado do programa de pósgraduação em Cognição e Linguagem, na área de “Pesquisas Interdisciplinares em Ciências
Humanas, Artes e Filosofia, da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF.
A referente pesquisa visa analisar, através da metodologia do estudo de caso, por meio da
observação participante, seguida pela pesquisação e da estratégia de pesquisa intitulada Grupo
Focal, as relações múltiplas, tais como sociais, culturais e de pertencimento que perpassam pela
história e musicalidade do G.R.B.S. Os Psicodélicos, pela ótica de sua Velha Guarda.
Garantimos desde já que os entrevistados não serão identificados.

Antecipadamente agradecemos pela sua colaboração.

Gabriela Tavares Candido da Silva - UENF - gabrielatcandido@gmail.com
Giovane do Nascimento - UENF - giovanedonascimento@gmail.com
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I.

Identificação

1. Nome: Mauro Feydit Ferreira

2. Idade: 45 anos.

3. Sexo: 3.1 (

)F

3.2 ( x ) M

4. Qual a representação dentro do bloco de samba:
4.1 ( ) Presidente da Velha Guarda
4.2 ( ) Presidente do G.R.B.S. Os Psicodélicos
4.3 ( ) Diretoria da Velha Guarda
4.4 ( ) Diretoria do G.R.B.S. os Psicodélicos
4.5 ( ) Compositora (o)
4.6 ( ) Bateria/Puchador
4.7 ( ) Passitas/Rainha da Bateria/Rei Momo
4.8 ( x ) Morador (a) da Comunidade do Morrinho
4.9 ( ) Historiador/Pesquisador/CientistaSocial/Jornalista

II.

Questões

1. Gostaria que você comentasse como foi sua infância na comunidade do Morrinho.
Foi como outra qualquer. Criança, correr na rua, amigos, muita brincadeira que não existe
mais hoje. Naquela época a gente era criança até quando podia, ninguém fazia questão
de crescer. Não tinha celular, nem computador, nem internet. Nossa infância era na rua
mesmo. O diferencial maior era ter por perto Os Psicodélicos. Dona Ana Maria (Tetéia)
organizava uma festa junina na rua. Eu fui o noivo várias vezes. Meu par era Ana Paula,
uma menina que morava na rua de cima. Tinha quadrilha das crianças e dos adultos.
Barraquinha, prisão, correio do amor. Minhas tias também organizavam uma Festa da
Primavera, que era mais pra garotas. Tinha dança, concurso de beleza. Cada garota
representava um estado do Brasil. Isso tudo envolvia a gente. De alguma forma essas
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festas estavam sempre ligadas a agremiação.
No fim de ano começava os movimentos da quadra, os ensaios. As escolhas de samba. Eu
sabia que o verão tinha começado quando começava esse movimento. Eu era criança,
muita coisa eu não entendia, mas desde pequeno a gente ouvia samba. Me lembro uma
vez que eu e meu irmão chegamos a brincar de fazer carros alegóricos. A gente imitava
o que via.

2. Como você vê a influência e a participação ativa da sua família na construção do bloco?
Quando eu nasci o bloco já estava lá. Mas eu sempre ouvi as histórias dos carnavais de
tamanco. Dos bois pintadinhos. Diziam que o Bloco Os Psicodélicos havia nascido no
quintal lá de casa. Organizavam um “Boi Pintadinho” para angariar dinheiro.
Acredito que na história de Os Psicodélicos o nome dos Feydit está bem gravado, mas tenho
consciência que não somos os únicos a escrever esta história não.
Ouve um ano que o bloco estava sem carnavalesco, e a gente mesmo fez tudo, do enredo,
aos desenhos de figurino. Todo mundo era criativo demais. Minha mãe, meu pai, minhas
tias, os vizinhos sempre estavam muito envolvidos em pôr o bloco na rua. Era uma
paixão de família.

3. Destaque as pessoas influentes e a função que exerceram para o samba do Morrinho a
partir das suas memórias.
Quando eu penso em os Psicodélicos, vem alguns nomes memória.
É o barbeiro que vira musico, a dona de casa que vira poetisa, o sapateiro que via alegorista,
a professora que vira figurinista, a assistente social que vira costureira.
Meu pai, Adahir fazia os carros alegóricos. Tudo de madeira. Não tinha estrutura de ferro
como hoje em dia. Só a carreta de cana que servia de base. Mas o restante era de madeira.
Então todas as soluções tinham que ser feitas de madeira mesmo. Ele não é engenheiro,
nem marceneiro, mas tinha muito amor ao bloco, então era tudo um capricho.
Tio Bal, ajudava. Era um dos caras mais legais do barracão. Tinha dois irmãos que eram
muito presentes tbm, acho que é Joel e Jair (não tenho certeza). Mas eram como se fosse
o braço direito do meu pai. Tinha muita gente que ajudava no barracão. Mas não lembro
do nome de todos.
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Costurando as fantasias, sempre me vem a imagem da minha querida Tia Ester. Eu não me
lembro dela ter desfilado, mas o tanto que ela se aborrecia com as agulhas quebradas
era o tanto que ela tinha prazer de ver tudo pronto.
Ana Maria (chefe de ala), Tio Russo o marido dela (que ja foi presidente do bloco) cediam
a garagem para servir de barracão para fazer as alegorias.
Quando ouvia alguém cantar algum samba do bloco, vem na memória meu tio Silvinho,
Carrasco (o barbeiro), Aloir, João Damásio, Joãozinho Quero Mais (usava uma muleta,
mas o defeito na perna não impedia dele se mexer no ritmo da música para marcar).
Mas o samba que resume a saudade desta época não foi feito para Os Psicodélicos. Josélia,
que era compositora e escrevia enredos, minha mãe, uma vez fez um samba lindo para
um concurso de samba de quadra da Mocidade Louca.
Morrinho Velho era o nome do samba. E ganhou.
A Letra era assim:
——
Morrinho velho, quem te viu e quem te vê
As vezes tem até saudade de você

Suas casas coloridas
E seus matizes
Seus antigos moradores
Suas raízes

Já não existe mais
Aquela empolgação
Encimada por um velho barracão

Lá onda a vaidade era pouca
Nasceu Mocidade Louca
Com sambistas do lugar

E quando chovia
Era aquela alegria
A criançada subia
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Para de lá escorregar

Em que espelho
Ficou retida a sua imagem
Em que álbum de fotografias
Guardam as suas lembranças

Somente quem tem amou e viveu contigo plenamente
Guardam as suas lembranças retidas na mente.
——

Até me emociono lembrando disso.

4. Quais as memórias que estão presente na sua vida dentro da comunidade.
Uma muito viva, foi em um ano que um dos setores do o desfile envolvia trazer uma visão
do futuro. O carro alegórico tinha que ter uma nave espacial. E até então ninguém tinha
um desenho de como seria.
Eu sempre estava no barracão sempre ouvindo as conversas, e peguei um pedaço de
compensado e desenhei um disco voador e deixei por lá. Meu pai pegou a madeira e
guardou e baseado naquele desenho, eles fizeram o disco voador do carro do futuro. Foi
uma ousadia na época porque o disco ficava há uns cinco metros do chão, rodava, tinha
luzes sequenciais piscando. Neste ano eu desfilei na ala dos Astronautas. Fiquei com o
apelido de Astronauta durante todo o carnaval. Tio Bal me deu esse apelido. Fui muito
feliz naquele ano.
Me lembro que meu primeiro beijo (ai que vergonha) foi na quadra dos Psicodélicos. Eu
era pré-adolescente e ela era uma menina mulata.
Em uma das festas Juninas, meu tio Nival veio vestido de noiva. Foi superengraçado.
Também lembro das comemorações de vitória que acontecia lá na rua de casa.
Tinha muito moleque na rua. Muita criança. O Morrinho era vivo por isso. Eu fui
alfabetizado pela Dona Vera, que tinha uma escolinha de fundo de quintal, antes de ter
idade suficiente para frequentar o Julião Nogueira onde Tetéia era diretora.
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Brincávamos de queimado, pique, carniça, esconde-esconde, pipa... não vejo nada disso
hoje em dia.
(só falei do que passou né… tal vez não tenha entendido a pergunta :-) )

5. Você comentou que participava dos ensaios e dos encontros de samba. Pode remontar
essas histórias?
Eu estava presente. Minha participação nisso era muito mais como um espectador. Eu ia
para quadra. Sambava, fica ali admirando a bateria, mas nunca tive coragem de bater
um tambor. Não me sentia com ritmo suficiente para isso. Mas eu sabia sambar. Melhor
que todos meus primos. Meu primo Fabiano um ano saiu na bateria. Achei demais.
Eu também sempre ia para escolha do Samba no Automóvel Clube. É claro que eu torcia
para o samba do meu tio ganhar. Mas o que viesse estava bom. Era muito bom. Era um
pré-carnaval a cada fim de semana de dezembro até fevereiro.
Meu tio, gostava de compor, junto com minha mãe. Tinham um gravador de fita K7.
“Criança faz silêncio para gente gravar o samba aqui...” Pediam.
Pegavam uma folha de papel com a letra, e batucando na mesa, começavam a cantar.
Ninguém era músico, mas eram todos muito apaixonados. Então muito era feito no
instinto mesmo. A paixão sempre moveu essas coisas lá em casa.

6. Qual é sua função nesse processo de reconstrução memorial?
Quando surgiu Velha Guarda dos Psicodélicos e essa vontade de remontar a história do
bloco, a pessoa que se propôs a organizar isso, por algum motivo, abandonou o projeto,
e minha tia Idaly veio me perguntar se havia alguma maneira de recuperar a página da
Velha Guarda no Facebook. Como eu tinha algum conhecimento nessa área, eu me
coloquei a disposição para fazer isso. E foi assim que entrei.
Eu quero ajudar, porque essa história é parte da minha história também. Eu também tenho
algum conhecimento em edição de vídeo e imagem, e tenho uma ideia de gravar uns
depoimentos, mas como eu moro distante, ainda não consegui fazer isso. Mas a ideia
ainda está viva. Sei que deve ser algo que precisa ser feito logo, porque as pessoas estão
morrendo e a própria memoria delas começa a falhar.
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7. Pode comentar sobre seu avô Júlio Feydit. Ele foi prefeito, certo? Ele chegou a se
envolver com o bloco, com o samba?
O Julio Feydit foi industrial, delegado de polícia, vereador e prefeito da cidade. Ele tinha
um curtume, próximo a um local chamado Covas D’Areia, trecho que ficou famoso em
por causa das “batalhas de confetis” que eram realizadas ali. Pesquisando sobre o Julio
Feydit acabei descobrindo que antes da Segunda Guerra Mundial, o povo campista se
dedicava bastante ao carnaval, neste tempo a Festa de Momo em Campos ganhou
renome. Mas esta é a única ligação que vi entre Julio Feydit o carnaval. Nada dele
participando.
Os Psicodélicos aconteceu muito depois dele. Julio foi avô no meu avô. Em resumo, de
Julio nasceu Amadeu, de Amadeu nasceu Silvio, que casou com Ruth, e deles nasceram
minha mãe, minhas tias e tios. É nesta geração, até onde eu sei que surge Os
Psicodélicos.

8. Sobre sua mãe d. Josélia e seus tios Idaly e Silvinho. Comente sobre o papel de cada um
deles para o samba, o carnaval, e para o bloco.
Tio Silvinho compôs e cantava os sambas do bloco na quadra e na avenida.
Tia Idaly foi destaque no bloco algumas vezes. Me lembro uma vez que o enredo era sobre
as lendas do Brasil. Enredo lindo! Tia Idaly foi o destaque Uirapuru, pássaro que é parte
de uma lenda do Norte.
Minha mãe foi compositora escreveu enredos. Sua escolaridade é primária, mas ela ama ler
e escrever.
Acredito que eles eram para o carnaval engrenagens que faziam parte de uma máquina
maior. Porque ninguém estava sozinho. Não se faz um carnaval sozinho, um tinha que
ajudar o outro a rodar.

Deixa eu contar uma história aqui (tem pouco a ver com a pergunta, mas me lembrei)
Minha mãe saiu de destaque uma vez, mas ela veio no chão. Não sei qual era o destaque.
Devia ser uma rainha, você vai entender mais para a frente o porquê. Naquela época eu
ainda não desfilava, ficava na arquibancada assistindo com minha Tia Alaíde (irmã do
meu pai) que sempre aparecia nesta época para dar uma força. Mas eu fiz uma birra

144

tremenda porque eu queria ficar com a minha mãe. Então minha mãe costurou uma
fantasia de pajem (daí minha desconfiança de ser uma fantasia de rainha a dela) e eu fui
com a minha mãe para avenida. Foi a primeira vez que desfilei. Depois disso foi todo
ano.
9. Por que o nome “Os Psicodélicos”? Foi criação ou ideia de uma pessoa ou foi em grupo?
Tem a ver com a influências hippies? (Sua opinião)
Eu acredito que sim, foi influência do movimento hippie. Mas não sei se foi ideia de um
grupo. Pelo que parece, deve ter sido. Como eu disse, quando eu nasci, o bloco já era
parte da família. Quem pode responder isso melhor é o Tio Silvinho.
10. Ouço muito falar em “família Os Psicodélicos". Comente, por favor. Por que família?
Creio que isso se dá por uma característica muito peculiar do bloco. Eu não sei como isso
era nas outras agremiações, mas O Bloco Os Psicodélicos nunca teve uma composição
profissional. Existia uma ou outra pessoa que era costureira por profissão, ou eletricista,
mas a maior parte do bloco era feita de pessoas que apenas eram apaixonadas por samba,
que tinham essa paixão pela agremiação e queriam colaborar. Ninguém ganhava nada
em termos financeiros, só satisfação pessoal mesmo. Era a maior parte leiga. Então tudo
tinha que ser feito com muita união mesmo. Tinha que funcionar como uma família.
Um apoiando o outro. Como eu disse, todos eram engrenagens de uma máquina maior,
onde um fazia o outro rodar, para pôr o bloco na rua. Expressão alias que ouvi muitas
vezes e era literalmente isso.
Havia pouca ganância entre os membros, a ideia era fazer um carnaval e se divertir com ele.
Foi dentro do samba que aprendi que adultos também brincam. “Brincam carnaval”.
No final, quando se faz algo pelo qual você é completamente apaixonado o resultado é esse
mesmo, vitória atrás de vitória. Os Psicodélicos é fruto dessa paixão coletiva.
Tempos que se foram. Hoje em dia, apesar da expressão “Família Psicodélicos” ainda existir
(até com mais frequência e maior difundida) me parece muito mais modismo do que
essência. Não que não exista a paixão, creio que essas gerações mais novas tenham de
fato esse amor e carinho pelo bloco, mas o que sinto hoje é só uma sombra do quanto
esse povo do morrinho já foi unido e apaixonado no propósito de pôr um carnaval na
avenida. Pelo menos, é assim que vejo.
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11. Qual era o processo sócio-cultural da cidade de Campos dos Goytacazes no período de
criação do bloco?
Isso é difícil para eu responder porque eu não estava lá na criação do bloco.

12. Na época quais os outros blocos e escolas de samba tinham na cidade?
Nossa escola de Samba era a Mocidade Louca na outra ponta tinha a União da Esperança.
Eu não lembro muito das outras porque não eram relevantes para mim. Mas tinha uma
agremiação que se chamada Onça no Samba, se eu não me engano
Os Psicodélicos teve como maior rival durante muito tempo o Urural da Lapa. Depois que
o Urural virou escola de samba, foi o BRUC (Unidos do Capão) e depois Os
Caprichosos de Guarus, cada época um.
Uma vez eu e meu primo estávamos entediados, rondando o barracão. Meu primo chegou
perto do tio Bal e disse:
“Tio Bal, fala uma gracinha aí”
Tio Bal respondeu rápido com sarcasmo.
“BRUC campeão”
Rimos.

13. Como funcionava o circuito de carnaval na época? Tinha ligação com o carnaval do Rio
de Janeiro?
Não sei mesmo. Mas creio que o Carnaval Campista era uma festa respeitada. Tradicional.
Ouvi dizer que Campos tinha o segundo maior carnaval do estado do Rio. Só perdia
para o próprio Rio de Janeiro, evidente.
A prefeitura foi matando o carnaval aos poucos, oferecendo ao povo um carnaval de beira
de praia, carnaval de trio elétrico. Pasteurizado, sem personalidade. Então época de
desfile a cidade ficava vazia. Não tinha quase ninguém para assistir. Em compensação
a praia do Farol ficava superlotada. Péssimo para os locais. Faltava agua, luz, a
localidade não comportava. Mesmo assim, o investimento era para ter cada vez mais
atrações, mas não tinha nenhum investimento para infraestrutura.
O golpe fatal no carnaval campista, foi mudar a data do desfile e colocar o carnaval fora da
cidade, no CEPOP. Aquilo de lá é exagerado. Super dimensionado e mal aproveitado.
É o Taj Mahal do carnaval campista. É lindo, mas é uma tumba. Não acredito que o
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carnaval campista sobreviva sem uma mudança radical da maneira de pensar dos
políticos. Sem um movimento cultural que dê ao carnaval o valor que ele merece.
Hoje a prefeitura paga as escolas do Rio para desfilar no CEPOP, tem algo errado aí. Não
acha? Porque não investimos nas agremiações locais, porque não voltamos o carnaval
para sua data própria? Não sei. Sendo muito maldoso a resposta seria:
Porque ganhar dinheiro (superfaturando) estruturas de festa uma vez só quando posso fazer
isso DUAS vezes...?

14. Vocês se consideram um bloco de carnaval tradicional na cidade? Por que?
Os Psicodélicos traz em sua história uma série de campeonatos, além de nos últimos anos
uma certa resiliência. Suas raízes ainda estão lá à revelia de todos os golpes que o
carnaval campista sofreu ao longo dos anos, que eu vejo como uma tentativa paulatina
de retirar de uma vez por todas o carnaval de agremiações do calendário da cidade de
campos. A tradição reside neste fato. É difícil recontar a história do carnaval campista
sem citar a agremiação que mais ganhou títulos nessa história.

15. Qual a importância do GRBS Os Psicodélicos para o carnaval campista?
É uma agremiação importante pelos seus campeonatos. Somente isso já destaca os
Psicodélicos dentro da história do carnaval de Campos. Digo isso sem nenhuma
soberba, mas é um fato. Falo como espectador dessa história. Eu vi ao longo dos anos,
e cresci com a paixão que por carnaval. Essa característica está em minha personalidade.
Ter essa paixão por carnaval está em mim. Carnaval até hoje me emociona. Todos os
anos me esforço para ir ver o desfile das campeãs. Choro, primeiro por estar diante do
maior espetáculo da Terra. É um privilégio. Depois por perceber que roubaram isso do
povo campista. Poderíamos ter um carnaval de agremiações decente, competitivo, no
dia certo, grandioso, mas mataram isso na fonte. Mataram essa vontade no povo. É só
ver o CEOP vazio que acredito que você terá a mesma impressão.

16. O Morrinho tem uma escola de samba, certo? A mocidade Louca. Qual a ligação do
bloco com essa escola?
Sim há.
Na minha memória a Mocidade está lá, mas como minha família estava muito mais ligada
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aos Psicodélicos do que a Mocidade, eu não tenho muita coisa relevante sobre a escola
de samba. Sei que pela proximidade, componentes de uma agremiação desfilavam na
outra, isso inclue meus tios.
Fora isso, haviam festas, e alguns eventos que eram feitos na quadra deles. Houve uma
gincana que participei lá. Por acaso, a líder da equipe rival era a mesma Ana Paula, a
menina que fazia par de noiva comigo nas festas Juninas.
Eu também fiz um papel de um filho rebelde em um evento do dia das mães. Quem fazia o
papel da mãe era Ana Maria (Tetéia). Todos esses eventos ora eram de uma agremiação,
ora era de outra. A gente estava sempre envolvido.

17. Há personagens em comum de ambas as agremiações que foram importantes para o
circuito cultural e o carnaval campista?
Um se destaca. Jorge Chinês. Mas acredito que minha tia pode responder isso melhor do
que eu.

18. O que significa fazer parte de uma comunidade?
É algo que eu não tenho hoje. Por isso vou escrever isso no passado.
Significava que seu vizinho poderia entrar na sua casa como se de sua família fosse.
Significava que você poderia contar com ele e ele poderia contar contigo para dividir
um pão, uma oração, somar um sorriso e fazer um carnaval. Significava conhecer cada
um de sua rua pelo nome, e pelo apelido, e também conhecido por filho de dona fulana,
lá do 47, ou neto de seu fulano, lá dos fundos.
Significava ter muito mais um comum do que o endereço. No morrinho, significava ter amor
ao samba. E de alguma forma todo mundo ali tinha.

19. Quais os lugares mais tradicionais dentro da comunidade?
Na minha memória de moleque...?
As quadras, da Mocidade e Dos Psicodélicos.
A casa de Tetéia
O Bar do Nival (hoje não existe mais)
O Canto (é como chamávamos o final da rua Obertal Chaves)
O Morrinho (uma elevação muito pequena no fim da rua Lacerda Sobrinho que foi nivelada,
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mas continuou com seu apelido, eu não conheci, mas ouvi falar muito)
A Vila (uma vila em frente ao Bar do Nival onde morou minhas tias Idaly e Eneida e onde,
um ano, eu a minha Tia Eneida ensaiamos para ser mestre sala e porta bandeira da
Mocidade. Uma loucura, porque nem eu, nem ela, sabíamos nada de nada sobre isso. A
gente assistia umas gravações e reproduzíamos uns movimentos exaustivamente.
Mesmo assim, sem nenhuma experiência, foi dez na avenida.)

20. Por que esse bloco com todas as condições de se tornar uma escola de samba, que seria
o caminho dito "natural”, não escolheu esse caminho?
Não sei. Talvez pela característica que já relatei. A maior parte dos componentes era leigo.
A Escola de Samba inspira algo mais profissional. É difícil dizer o porquê exatamente.
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ANEXO 1
Sambas-enredo do G.R.B.S. Os Psicodélicos.
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ANEXO 2
Fotos do bloco de samba Os Psicodélicos e moradores da Comunidade do Morrinho.
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