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Com que roupa eu vou ao samba que você cancelou? Identidade social, samba e conflito 

no Morrinho em Campos dos Goytacazes-RJ 

 

 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo reconhecer a cultura do samba como mediadora 

das relações de sociabilidade, compartilhamento de saberes, memória coletiva. O material 

histórico e empírico aqui apresentado buscam registrar a cultura popular local e o samba, 

neste contexto, é para os moradores e frequentadores do Morrinho mais do que gênero 

musical: é expressão reconhecida de sua identidade social, de seu lugar na cidade de Campos 

e também de resistência frente aos processos sociais e políticos que os afetam. 

Palavras-chave: Samba – Carnaval – Conflito e Cidade. 
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What clothes do I wear for samba that you canceled? Social Identity, samba and conflict 

at Morrinho in Campos dos Goytacazes-RJ 

 

 
Abstract: This research aims to recognize the samba culture as a mediator of sociability 

relations, knowledge sharing, collective memory. The historical and empirical material 

presented here seeks to register local popular culture and the samba, in this context, is more 

than a musical genre for Morrinho residents and visitors: it is a important expression of their 

social identity, their place in the Campos dos Goytacazes city and also resistence to the social 

and political processes that affect them. 

Key Words: Samba – Carnival – Conflict - City 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando vim morar no centro da cidade de Campos dos Goytacazes, durante minha 

graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense (UFF) eu vinha do 

distrito de Goitacazes que se encontra um pouco longe do centro, ao chegar meio cabisbaixo 

com a mudança, já conhecia Calos Augusto Conceição Junior, hoje já licenciado em História 

pela UFF, que prontamente me convidou para conhecer um bar do qual, segundo ele, gostaria 

muito, mesmo um pouco relutante aceitei o convite. Após alguns minutos de conversa sobre 

samba (assunto que sempre nos instigou por diversos motivos, uns óbvios outros nem tanto) o 

Dono do bar, Roberto Duarte, logo interveio, pois era outro interessado no assunto, além 

disso, estávamos no balcão, Carlos Augusto e eu, tudo que conversávamos estava ao alcance 

dos ouvidos atentos de Dandão, nas horas de prosa que se sucederam, Dandão me contara um 

pouco do muito que acontecia relacionado ao samba naquela determinada área geográfica que 

eles (os moradores) denominaram de Morrinho. 

Como o (a) leitor (a) já deve ter imaginado, fiquei tentado a voltar outros dias e assim o 

fiz, me tornei um frequentador assíduo do Morrinho, sempre que dava, fazia uma visita a 

Carlos Augusto
1
 e as vezes íamos até ao bar de Dandão, sendo o bar um lugar de encontro, de 

confraternização, de organização e as vezes, até de confusão e no caso do Morrinho, também 

local de circulação de sambistas, fiz amizade com alguns moradores, eu ainda não sabia mas 

Dandão se tornaria, num futuro próximo, meu principal interlocutor. O(A) leitor(a) deve estar 

ciente de que sou músico, o bairro onde nasci e fui criado é berço de muitos sambistas e 

jogadores de futebol, de população majoritariamente negra, assim como no Morrinho, não foi 

difícil me identificar com o lugar e seus moradores, embora essa condição tenha facilitado 

minha aproximação, acabou também dificultando o distanciamento do objeto/sujeito. 

Nessa época ainda não pensava em desenvolver uma pesquisa naquele determinado 

espaço, estávamos ali mais para nos divertir, chorar as magoas e sorrir as alegrias e por outro 

lado, eu cursava licenciatura e até então não nos era permitido trabalhar qualquer outra 

temática que não fosse o ensino formal de aprendizagem, embora pudesse fazer um link da 

cultura do samba com a educação formal, seja no ensino de música ou na própria 

 
1 Carlos Augusto morava no Morrinho, era inquilino de Dona Ana Maria, mais conhecida como Tetéia, uma das 

maiores expoentes do bloco “Os Psicodélicos”. Com a expansão das universidades públicas brasileiras houve 

um aumento de estudantes no polo da UFF em Campos, devido a proximidade, o Morrinho passou a ser lugar de 

moradia de alguns universitários. 
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interpretação do sambista da escola formal e o que é aprendido na escola e trazido para o 

samba, eu ainda não conseguia ver tal aproximação. Tudo mudou em 2017 quando ingressei 

como bolsista no projeto de pesquisa e extensão; Processos de formação musical: percepção 

– cultura e criação na Comunidade do Morrinho – Campos dos Goytacazes – RJ na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) coordenado pelo prof. Giovane da Silva 

Nascimento, através do projeto comecei a ter um melhor entendimento do potencial 

pedagógico das práticas exercidas pelos moradores e instituições do bairro através da cultura 

do samba. 

Em 2018, ingressei no Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense Luiz de 

Castro Faria (NEANF) ligado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos (INCT-InEAC/UFF) coordenado pelo prof. José Colaço, orientado 

pelo mesmo, tomei como objeto o conflito entre os sambistas do bairro e o poder público, 

gerado pela mudança de data e os cancelamentos dos carnavais de samba da cidade. 

Utilizamos como método, de modo conjugado, a observação participante, entrevistas 

semiestruturadas bem como uma revisão bibliográfica que deram dimensão histórica à 

investigação. Trata-se em resumo de uma pesquisa qualitativa de caráter etnográfico. 

Raramente estive sozinho no campo, a pesquisadora e futura assistente social Gabriela 

Schocair assim como o geógrafo Júlio Alencar, o Cronista e futuro historiador Felipe Corvino 

e o Professor de História Carlos Augusto, estiveram presentes comigo em diversos 

momentos, seja nas entrevistas ou nas manifestações e festas do bairro. Fui compreendendo 

que o trabalho de campo, de modo conjugado, pode ser um recurso importante na coleta de 

dados. 

Este trabalho tem como objetivo reconhecer a cultura do samba como mediadora das 

relações de sociabilidade, de compartilhamento de saberes, de práticas sociais e de memória 

coletiva. Por isso mesmo, o Morrinho tem se configurado um espaço de integração, de 

formação política e cidadã na construção de um self mediado pela educação não formal. 

Assim a pesquisa tem o intuito de refletir sobre as implicações desse processo de socialização 

através do samba que historicamente tem unido gerações de moradores desta região da 

cidade. A grande maioria das fotos que utilizamos nesse trabalho, não são de nossa autoria, 

tivemos problemas com nosso equipamento, por outro lado se tornou uma opção interessante 

analisar um material fotográfico feito através do olhar dos moradores sobre os mesmos. 
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Embora tenhamos tido certa liberdade e intimidade com os sambistas das instituições, 

assim como Goldwasser (1975) tivemos dificuldades para adentrar em determinados espaços 

das agremiações, em determinadas reuniões, os sambistas são reservados quanto a esses 

espaços. Jader Domingues, ritmista do bloco do bairro e interprete da Escola, Cléa Almeida, 

professora de História e organizadora do Grito de Carnaval do Morrinho, Roberto Duarte, 

velha guarda e compositor do bloco e Rogerinho organizador da roda de samba intitulada 

Quadrado Mágico foram os quatro moradores que entrevistamos formalmente. Tivemos certa 

dificuldade em entrevistar alguns outros moradores formalmente devido aos conflitos 

internos alguns não queriam ser gravados, outros não queriam por ficarem encabulados, 

Silvio Feydit me confessou que não queria mais dar entrevista pra ninguém porque depois de 

tantas que já deu na vida nunca viu nada mudar e nem ser divulgado e por esse motivo  não 

me concederia a entrevista mas sempre teve boa vontade em conversar conosco durante o 

tempo em que a pesquisa foi realizada. 

Utilizaremos aqui a expressão cultura do samba, para dar conta da construção de redes 

de significados, costumes, solidariedade, afirmação de valores, resistência cultural, étnica e 

política, ao mesmo tempo em que há um processo de trocas. Portanto concordamos com Lima 

que: 

Menos que criar um termo ou uma expressão, ao falar em cultura do 

samba estamos falando sobre o samba como diversos autores (Cabral, 

1996; Cavalcanti, 1995; Goldwasser, 1975; Leopoldi, 1977; Lopes 1981; 

Tramonte, 1996) se referem a este genero musical e toda sua rede de 

significados, de espaços, de formas de se comportar, de hábitos, de 

tradições renovadas a cada ano- algo o que lhe dá especificidade- que são 

interpretados pelo termo mundo do samba. Esse termo é o que 

entendemos como cultura do samba. (Lima, 2002:21) 

O samba não é só um gênero musical, uma expressão musical de um grupo social, é 

também uma expressão cultural. Para melhor entendimento do que é a cultura do samba, é 

necessário conhecer, mesmo que muito resumidamente deixando de certa maneira algumas 

lacunas, um pouco da história do samba. 

Segundo o pesquisador Sergio Cabral, em seu livro “As Escolas de Samba do Rio de 

Janeiro”, a primeira vez que se teve registro da palavra samba, foi na revista pernambucana 

Carapuceiro, em 3 de março de 1838. Qualquer batuque, dança e outras atividades de negros 
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africanos era considerada, denominada, pelos colonizadores/exploradores de samba. A 

etimologia da palavra pode ter origem na expressão africana semba, que significa umbigada 

(dança em que se joga o umbigo para frente). Segundo José Muniz Jr, “Samba é um verbo 

congolês que significa ‘adorar, invocar, implorar, queixar-se, rezar’. Quem reza queixa-se de 

seus males, invoca a divindade a quem adora, e pede remédio e consolação. Samba é, pois 

rezar.” 

Depois da primeira gravação
2
 no mercado fonográfico, o samba passa a não ser mais 

uma construção coletiva, passa a ter autor, passa a ter dono (Barata, 2012). O samba urbano, 

como conhecemos hoje, nasceu no Rio de Janeiro, no bairro Estácio de Sá, os responsáveis 

por essa nova forma de fazer e tocar samba foram os negros; Ismael Silva, Bide, Mestre 

Marçal entre outros bambas (Sandroni, s/d). Essa mudança no padrão rítmico do samba tem 

seu inicio a partir da década de 1920. Com o nascimento e organização das Escolas de  

Samba, que o negro foi aos poucos penetrando os espaços que lhe foram negados e passou a 

domina-los. 

Após a década de trinta, na era Vargas, o samba foi vendido como símbolo da 

identidade nacional
3
 e sofre um processo de “desafricanização”, o samba precisava se 

encaixar aos moldes dos ouvidos europeus, menos instrumentos de percussão, mais cordas e 

sopros. Pulando algumas décadas, nos anos setenta e oitenta, as Escolas de Samba já faziam 

um tremendo sucesso e a mídia começava a divulgar as rodas de samba realizadas no 

subúrbio carioca, onde surge, por exemplo, o Grupo de Samba Fundo de Quintal. O sucesso 

era tanto que na década seguinte o mercado fonográfico cria uma nova vertente do samba; o 

pagode, que teve nos anos noventa o seu auge, não a toa que hoje é utilizado o termo; 

“pagode 90” e denominado de Noventista quem se intitula um adorador dessa época e dessa 

vertente. 

Nos dias de hoje, o carnaval de samba é conhecido mundialmente como o maior 

espetáculo da terra embora tenha sido perseguido, atacado e apropriado pela cultura 

hegemônica em toda sua trajetória (até hoje inclusive), o samba conseguiu resistir, se 

reinventar e reexistir através de um processo de negociações que garantiu sua sobrevivência e 

a de suas instituições. 

 

 
 

2 O samba Pelo Telefone, gravado em 1916, composição de Donga e Mauro. 
3 Assim como Vianna (2007) não é nosso objetivo entrar no debate se esse processo foi ou não favorável ao 
Brasil. 
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Este texto monográfico, portanto, cruza a trajetória pessoal do autor com o samba e com 

a região do Morrinho em Campos, que, aos poucos, sua participação em projetos de extensão 

universitária na Uenf, bem como sua incorporação a um grupo de pesquisa na UFF. Assim, 

primeiro capitulo, intitulado “O samba e o carnaval de Campos dos Goytacazes” trazemos de 

forma muito breve, um pouco da historia do samba e do carnaval da cidade, da qual não se 

diferencia muito da cidade do Rio de Janeiro, embora tenha suas particularidades. Alguns 

autores, de forma nostálgica, relembram os tempos áureos do carnaval campista classificando-

o como um dos melhores do país, por muitos anos, de modo cronológico, expomos algumas 

das transformações sofridas por essa manifestação popular. 

No segundo capitulo “Alô Morrinho!”, a monografia descreve os eventos, os lugares e 

apresenta os personagens do bairro que são produto e produtores da cultura do samba, a partir 

desse capitulo utilizaremos fotos e trechos das entrevistas realizadas assim como no terceiro e 

último capítulo que dá nome a esse trabalho no qual trazemos à tona o conflito entre os 

sambistas do bairro e o poder público, gerado pelos cancelamentos e a mudança da data do 

carnaval de samba da cidade, tentamos responder através dos trechos das entrevistas 

realizadas as seguintes indagações; como se sentem os sambistas perante esses ataques? Que 

estratégias são usadas para resistir? 

Em “Com que roupa eu vou ao samba que você cancelou?”, terceiro e último capítulo, 

apresentaremos as controvérsias geradas pelos recorrentes cancelamentos do Carnaval de da 

cidade de Campos e a percepção dos moradores do Morrinho sobre estes acontecimentos. 

Serão apresentadas narrativas que evidenciam seus pontos de vista sobre o assunto e suas 

estratégias de resistência ao que eles consideram como um desagravo à cultura do samba e 

para a cidade como um todo. Traremos, também de maneira breve, da trajetória de um dos 

personagens mais importantes do bairro e da cidade de Campos, responsável pelo processo de 

formação de uma identidade social existente, até os dias atuais, naquele bairro, que momentos 

de crise – tal como caracterizada pelo cancelamento – é evocada como um símbolo focal 

local. 
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1- O Carnaval e o samba de Campos dos Goytacazes 

 

 

 
“Jorra, jorra, ouro negro 

Engrandece esta nação 

Mas não deixem de mandar 

Para cá nosso quinhão...” 

 

Terra do já teve - Jorge da Paz Almeida 

 

 

 

Campos dos Goytacazes é uma cidade localizada no norte fluminense do estado do Rio 

de Janeiro, com aproximadamente 500.000 habitantes (dados do último IBGE 2016), 

população majoritariamente negra, maior extensão territorial do estado 4.026, 698 km² (dados 

IBGE- 2015). Teve seus índios dizimados pelos portugueses. Os Índios que aqui habitavam, 

eram chamados de Goytacazes, no singular, Goitacá ou Goytacaz. 

Passou a categoria de cidade na primeira metade do séc. XIX, quando conseguiu sua 

emancipação política, através de manobras exercidas no senado da câmara
4
 pelos “homens 

bons” (sobre isso ver Lemos 2018). Na segunda metade do séc. XVIII e no começo da 

primeira metade do séc. XIX, a Vila expandiu suas atividades açucareiras, se tornando a 

principal exportadora, com a alta da produtividade de açúcar branco os produtores 

precisariam de mais braços, consequentemente passaram a comprar mais africanos, tornando 

a Vila de São Salvador a maior compradora de cativos da província do Rio de Janeiro, 

chegando a comprar nas três primeiras décadas do início do século XIX, 48,3% de um total  

de 58.989 cativos que chegavam na província, mais de 90% dos que pra cá vieram, eram de 

origem angolana (Soares 2010). 

 

 

 

4 Atual Câmara Municipal. 



14  

Podemos perceber, nos dias atuais, a herança bantu da presença africana através de 

alguns dos patrimônios imateriais da cidade, como a Mana Chica do Caboio, o Jongo 

Campista, a capoeira e o samba. Não há dúvidas de que Campos é um lugar, um reduto de 

grandes sambistas, muitos se consagraram no samba carioca, muitos trocaram e ainda trocam 

a terra de São Salvador pela a de São Sebastião, em busca de uma mobilidade social, algo que 

de fato nunca aconteceu
5
. Muitos sambistas campistas ficaram famosos no cenário nacional e 

outros somente no estado ou na cidade, alguns dos mais famosos são/foram Wilson Batista, 

Jair Brito, Délcio Carvalho, Roberto Ribeiro, Aluísio Machado, Joel Teixeira, Athayde Dias, 

Jorge da Paz Almeida, Silvio Feidhy, Josélia Feidhy, Luis Alves, Geraldo Gamboa, Manoel 

Tancredo, Eli Miranda, Zezé Mota, Sebastião Mota, Jurandir da Mangueira, João Damásio, 

Délcio Carvalho, Francisquinho Caldas, Celinho do Capão, entre outros. Muitos destes 

bambas
6
, como Silvinho e Jorge Chinês, entre outros, fizeram muito sucesso no carnaval de 

samba de Campos. 

O carnaval da planície goitacá, assim como em outras cidades do Brasil, teve seu 

início através do Entrudo, passou pelos préstitos das grandes sociedades, confetes e 

serpentinas, os grandes bailes de gala dos grandes clubes, cordões de índios, ranchos,  

diversos blocos de diferentes ritmos, bois pintadinhos, Escolas de samba e os trios elétricos 

da praia do Farol de São Thomé. Nos subtítulos a seguir pretendemos, de maneira muito 

breve, apresentar um pouco da história do carnaval da cidade do petróleo, para que possamos 

ter um melhor entendimento do papel do Morrinho, dos seus moradores e instituições, na luta 

por seus direitos nas disputas dessa arena. 

 

 

 

 
.1.1- O Entrudo 

 

 
 

O Carnaval tem sua origem nas antigas festas pagãs romanas, o período festivo marcava 

a Saturnália e era dedicado ao templo de Saturno, durante esse período havia sacrifício 

humano, estupros, intoxicação generalizada, subversão da ordem social, entre outras coisas, 

essa tradição se espalhou por toda Europa. A origem da palavra Entrudo vem de Portugal, 

 
 

5 Sobre isso ver: O samba na realidade... A utopia da ascensão social do sambista- Nei Lopes 1981. 
6 Como é chamado e considerado um bom sambista. 
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onde se comemorava o carnaval com algumas brincadeiras que variavam de aldeia para 

aldeia, em alguma delas existiam grandes bonecos chamados Entrudos. No séc. XVI, o 

Entrudo foi trazido ao Brasil pelos portugueses e aqui teria se tornado mais truculento, mais 

agressivo; 

 

 
“...Sua principal característica era o lançamento mutuo de todo tipo de 

substancia: desde água, passando pelos limões de cheiro do Entrudo particular, 

até farinha de trigo, pó de sapato (pó escuro, tipo fuligem), alvaiade (pigmento 

branco usado para pintura), piche, sêmen ou urina. O que estivesse disponível. 

“Eram banhos coletivos”, brincadeira suja e truculenta. Isso causava um enorme 

consumo de água na cidade, entretanto era um sucesso e todos abandonavam  

sua vida comportada para jogar o Entrudo.” (Carino e Cunha 2014 :56) 

Em 31 de janeiro 1604, através de alvarás e avisos, as autoridades proibiram o 

Entrudo pela primeira vez. Em vão. Nos anos de 1612, 1686, 1691, 1727, 1734, 1808, os 

legisladores e a própria polícia, tentaram proibir a brincadeira truculenta. Em 1841 e em 1853 

a prefeitura do Rio de Janeiro tenta inibir a prática, novamente sem êxito. O Entrudo só vai 

ser expulso totalmente das ruas e consequentemente do carnaval a partir de 1892, quando a 

campanha contra o Entrudo já era grande, ao mesmo tempo em que surge em Paris uma nova 

moda, brincar atirando confete e serpentina, a sociedade carioca logo aderiu à novidade. 

(Carino e Cunha ,2014) 

Assim como na cidade do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, o Carnaval de 

Campos dos Goytacazes, quando ainda se chamava Vila de São Salvador, teve seu início 

através do Entrudo. Em 1851, o Barão de Carapebus, presidente da Câmara, baixou um edital 

proibindo o Entrudo, sob pena de seis dias de prisão e multa de 12$000 substituída por 

cinquenta açoites no pelourinho. O edital não foi respeitado e a brincadeira truculenta 

continuou sendo praticada. Em 1896, a elite campista, quatro anos depois da elite carioca, 

adere a moda do “confete e serpentina”, através do cinema “O Biógrafo”,  Arthur Rockert, 

que fazia parte do Club Tenentes de Plutão, introduziu os confetes e serpentinas do carnaval 

francês ao carnaval campista, expulsando para sempre o Entrudo. (Rodrigues, 1988; Souza, 

1935/1985; Almeida, 2017, Soares,2004). 
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Na segunda metade do século XIX passou a acontecer os préstitos, o desfile das 

grandes sociedades do carnaval e na primeira década do século XX começam a surgir os 

cordões de índios, os blocos e os ranchos. 

 

 
1-2- Os Préstitos, os Corsos, os grandes clubes/sociedades, Blocos e Cordões de índio e  

os Ranchos. 

 

 
Os desfiles de carruagens e os préstitos, em Campos, começaram em 1857 

(Souza:1985; Rodrigues 1988; Almeida 2017), a Sociedade Congresso Carnavalesco foi a 

primeira a realizar estes desfiles que aconteciam na praça São Salvador. Parece haver um 

consenso entre alguns autores e cidadãos campistas de que a cidade já teve uns dos maiores 

carnavais do país na época das chamadas grandes sociedades. Horacio de Sousa (1985) 

afirmou que Campos ostentava o título de segundo maior carnaval, Hervê Salgado Rodrigues 

(1988) discordou, afirmou que não era possível Campos superar as cidades de Olinda, Recife 

e Rio de Janeiro, mas que apesar dessa nostálgica megalomania que há na cidade referente ao 

segundo ou terceiro lugar no cenário nacional quando se trata de carnaval, Campos ainda sim 

teria tido um dos maiores carnavais do país, Jorge da Paz Almeida, em entrevista a Souza 

(2008), concorda com a afirmação da entrevistadora de que a cidade realmente tinha o 

terceiro maior, perdendo apenas para a cidade de São Sebastião e Recife, até hoje tal discurso 

permanece, alguns de nossos entrevistados o reproduziram quando indagados pelo assunto. 

Parece não restar dúvidas de que era um carnaval regrado a garbo, luxo e elegância. Lord 

Broa
7
 também em entrevista a Prof.ª Claudia Márcia Genásio de Souza (2008) descreve o que 

era um préstito carnavalesco: 

“...primeiro vinha uma guarda de honra... essa guarda desfilava com um cavalo russo, 

tordilho, vestido de branco, com um chapéu de chile... a seguir a guarda de honra, vinha 

a comissão de frente fantasiada, geralmente vinha com cavalos castanhos. Mais atrás, 

acompanhando a comissão de frente, uma banda de clarins, com 10 ou 12 músicos. 

Depois vinha o “landô”, era um carro com a diretoria do clube, com muitos confetes e 

muitas serpentinas, jogando no povo. Aí começava propriamente as alegorias com dois, 

três ou quatro carros alegóricos e encerrava este préstito com vários carros de críticas 

aos adversários. Estou descrevendo um préstito seja de Plutão ou Macarroni, eram 

 

7 Carnavalesco muito conhecido na cidade, maior expoente do Bloco Os Caveiras do Automóvel Clube. 
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iguais. Eram críticas políticas, criticas carnavalescas, naquela época havia muita 

crítica” (Souza: 2007 pag 54-55) 

 

 

 

 

O desfile descrito pelo Lord Broa aconteceu após a introdução dos confetes e 

serpentinas ao carnaval campista, ou seja, a partir do começo do séc. XX, antes eram 

distribuídos buquês de flores ao público ao invés de jogar os confetes e as serpentinas. Vale 

salientar que estes desfiles, das chamadas grandes sociedades, foram realizados pelos 

“homens bons”, pela elite campista, realizavam também bailes de gala no Automóvel Clube  

e no Clube Saldanha da Gama (não entravam negros nos clubes) mesma aristocracia 

coronelista que a vinte dois anos antes do início dos préstitos, viu  ser atendida sua 

reivindicação, a Vila de São Salvador finalmente foi elevada à categoria de cidade, com o 

objetivo de “transformar o potencial local em capital político regional e nacional” (Lemos 

2018). 

Os mais famosos clubes eram o Macarroni e o Plutão. O Clube Macarroni nasceu no  

ano de 1870, no mesmo ano nasceu a Sociedade Az de Copas, que ao desfilar com seus 

componentes vestidos de mulher chocaram o público
8
 (Sousa, 1985; Rodrigues, 1988; 

Almeida, 1992; Souza, 2007; Almeida 2017). Em 1876 nasce o Club Indiano Goytacaz, 

fundado por abolicionistas como Carlos Lacerda, Adolfo Porto, Julio Armond, entre outros. 

Em 1884 nasce o maior rival dos Macarroni, o Club Tenentes de Plutão, rivalidade essa que 

duraria cerca de 70 anos e marcaria a era dos grandes clubes, das grandes sociedades. 

(Rodrigues 1988:129). 

Em 1910 começam a surgir os cordões de índios, os ranchos e os blocos. Segundo 

Orávio de Campos Soares (2004) os jornais da época não dão a essas agremiações qualquer 

destaque, pelo contrário, nem mencionam o início e a trajetória dessas manifestações 

culturais, devido a classe social que os foliões dessas sociedades carnavalescas faziam parte, 

se nas chamadas “grandes sociedades” estavam a elite, os “homens bons”, nos cordões, 

ranchos e blocos se concentrava a massa, o povo, o negro, os operários e esse seria o motivo 

do descaso dos meios de comunicação, Soares (2004) salienta também que Horacio Sousa em 

 
 

8 Todo sábado de carnaval na praia do Farol de São Thomé acontece o tão esperado “bloco das Piranhas”, onde 

homens se vestem de mulher e mulheres se vestem de homem, acreditamos que esse acontecimento tenha sido o 

primeiro bloco das Piranhas da cidade ou pelo menos tenha inspirado o mesmo. 
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seu livro “o Cyclo Áureo; História do primeiro centenário de Campos” não registra os 

surgimentos dessas manifestações pelo mesmo motivo. 

Segundo Jorge da Paz Almeida (1992), em 1917, em plena primeira guerra mundial, 

surge o cordão Estrela de Ouro, antes já existiam Lira Brasileira, Neto de Vulcano, Sol 

Brilhante, estes sem data definida. As músicas dessas agremiações eram de marchas 

guerreiras, empunhavam suas bandeiras, machadinhas, arcos e flechas com imponência e 

tanto entusiasmo e rivalidade que às vezes, pra não dizer quase sempre, os conflitos entre os 

cordões tinham de serem apaziguados pela polícia, muitos foliões eram “delicadamente 

convidados” a “ver o sol nascer quadrado”. Os cordões tinham destaques que eram os reis e 

os caboclos chefes. O rei segurava a bandeira, protegia o estandarte, função mais importante, 

pois quando dois cordões rivais se esbarravam, aquele que tivesse o estandarte retirado ou 

rasgado pelo cordão rival seria para sempre desmoralizado. Os reis que soltavam o brado de 

guerra, cada um tinha seu característico grito, quando isso acontecia, os foliões, os caboclos 

chefes, apitavam e rodeavam a vossa majestade. Os Cordões quando desfilavam eram 

atrapalhados pelo corso e rechaçados pela cavalaria, mal se conseguia ver as sociedades que 

se exprimiam entre os carros, por esse motivo faziam desfiles entre o carnaval e a páscoa, aos 

domingos, no Coliseu dos Recreios, deixando a rivalidade entre Estrela de Ouro, Lira 

Brasileira e Filhos do Sol ainda mais acessa. 

Muitos dos Caboclos eram também jongueiros de “primeira linha”, segundo Geneci 

Maria da Penha (2010) (Noinha) a cidade de Campos e região tinham dois tipos de jongo: 

“em nossa região temos dois ritmos ou dois tipos de toadas, o Jongo Campista, mais próximo 

do toque de umbanda ou Jongo Mineiro (toada), o qual se aproxima mais do toque de 

candomblé em alguns pontos ou cânticos. (Penha 2010: 23) 

Esse é um forte indicio que os campistas já faziam seus sambas, alguns estudiosos 

acreditam que o samba seja derivado não só do maxixe, do fado e de algumas influencias 

indígenas, mas também do jongo os campistas produziam samba rural. Segundo Rodrigues 

(1988) Campos tinha uma casa famosa, parecida com a residência de Tia Ciata no Rio, Sinhá 

Chica era a dona desse famoso recinto da planície, avó de Wilson Batista e dona de um 

rancho famoso chamado Corbelle das Flores, recebia visitas ilustres como a de Pixinguinha e 

os oito batutas
9
, Rodrigues (1988) afirma que o samba ainda não havia chegado à cidade,  

aqui irei discordar do autor, o que ainda não havia na planície era o novo samba, o samba 

9 Segundo Rodrigues (1988) Pixinguinha e os oito batutas teriam ficado por três meses na residência de Sinhá 

Chica antes de fazer uma turnê pela Europa. 
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urbano, criado pelos malandros do Estácio, esse novo ritmo chegará mais tarde após o 

regresso de sambistas campistas a cidade maravilhosa, contudo, já existiam o samba rural 

campista. 

Os ranchos
10

 eram dominados por mulheres
11

 pois não podiam desfilar nos blocos ou 

em cordões que eram compostos só de homens. Tinham em média trinta músicos, os 

instrumentos, em sua maioria, eram de sopro, tocavam o estilo marcha-rancho. Entre os mais 

famosos ranchos, além do Corbelle das Flores de Sinhá Chica já citado, existiam o Flor de 

Abacate e o Recreio das Flores. (Almeida 1992) 

Os blocos carnavalescos não desfilavam mulheres, como já dito acima, eram 

compostos só de homens e por esse motivo podiam sair, ou seja, desfilar, a hora que bem 

entendessem, as músicas eram no estilo marcha-rancho, assim como nos cordões de índios e 

nos ranchos, e a exemplo dos ranchos, tinham uma verdadeira orquestra, exigiam a presença 

de tubas, trombones, clarinetas, saxofones, pistões, entre outros instrumentos, eram 

compostos de coristas que carregavam um escudo e formavam alas laterais. Entre os blocos 

mais antigos estão o “Bumba Meu Boi”, “Família Cochabamba”, “Os Fiteiros”, depois 

surgiram outros como; “Pega Veado”, Felisminda Minha Nega”, “Quem sabe Não Diz”,  

“Prazer das Morenas”, “Os Corujas”,” Rouxinol da Lapa” *, entre outros. O povo esperava 

ansioso para ver passar o bloco de sua preferência na praça São Salvador, mas com os 

surgimentos das batucadas e a organização das mesmas em Escolas e Blocos de samba 

juntamente com o crescente sucesso do gênero musical, estes blocos carnavalescos já  

estavam condenados a perder sua popularidade, o que também aconteceu com os ranchos e 

todas as outras sociedades carnavalescas (Almeida 1992), o Boi Pintadinho se transformou 

em Boi de Samba, e essa recaracterização que o mantém vivo. 

 

 
1-3- As batucadas/Escolas, Blocos e Bois de Samba. 

 
O boi pintadinho é uma manifestação cultural “da época dos escravos”, é uma 

festividade muito conhecida na cidade, e que hoje é conhecido como boi de samba, não se 

sabe ao certo porque, quando, quem ou que deu origem a essa recaracterização (Silva 2008). 

Dalvino Costa, em entrevista a pesquisadora Elaine de Oliveira Silva, afirma que foi ele o 

10 Era inspirado nos ranchos da Folia de Reis, seu formato de desfile inspirou o formato de desfile das escolas 

de samba. 
11 Mais tarde quando os ranchos perdem a popularidade, as mulheres só aceitavam desfilar pelos ranchos se 

tivessem lugar garantido em alguma Escola ou Bloco de Samba. 
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responsável por essa transformação, a autora salienta que essa afirmação não foi confirmada 

por parte de outros entrevistados, quando perguntado sobre o porquê da transformação do 

ritmo, afirmou que; “as pessoas se acostumaram ao samba, ou o boi mudava ou morria” 

(Silva 2008 :4), é fato que hoje o boi pintadinho é boi de samba, Jorge da Paz Almeida 

aconselhava aos antigos cordões de índios a virarem escolas ou blocos de samba para não 

serem extintos (Almeida 1992) o que de fato aconteceu, foram extintos, o boi teria seus dias 

contados se não tivesse sofrido essa recaracterização. 

A única festividade de boi tocada em ritmo de samba no país é na cidade de Campos, 

nos dias atuais desfilam no mesmo molde que Escolas e Blocos de samba e ainda existem 

outros bois que não desfilam oficialmente, e só saem nas ruas dos seus bairros para  

divertirem os moradores, antes, o boi saia as ruas para pedir dinheiro, arrecadar fundos para 

algum bloco, Escola ou alguma outra agremiação, alguém era o responsável por carregar um 

chapéu ou uma lata, recolhendo uns trocados por onde passasse. 

Se na cidade do Rio de janeiro, na primeira metade do séc. XX o negro descia para a 

praça XI para finalmente se inserir no carnaval carioca e mais tarde dominar o mesmo através 

da organização das escolas de samba, em Campos não foi muito diferente, surgiram às 

chamadas batucadas na década de 1920, que logo se organizariam em Escolas de samba. No 

início tinham o mesmo nome que as agremiações cariocas, depois se rebatizaram. Segundo 

Jorge da Paz Almeida (1992) as batucadas surgiram depois de um fluxo intenso de trocas que 

aconteciam toda vez que algum sambista campista visitava o Rio e retornava à cidade foi 

desse modo que o novo samba, o samba urbano, chega à Campos e assim como lá, aqui 

também levavam “carreira da polícia”. 

A primeira Escola a nascer teria sido a Madureira do Turf, em 1938 e em 1952 nascia 

a Mocidade de Louca fundada por Jorge da Paz Almeida. Começaram a surgir também os 

blocos de samba, em 1968
12

 nasce o bloco “Os Psicodélicos”, no mesmo ano acontece o 

primeiro carnaval organizado pelo poder público, com o apoio de Vilmar Rangel, primeiro 

diretor de Turismo, o mesmo oficializa os desfiles dos blocos de samba. Em 1970 Nicolau 

Lousada, também diretor de Turismo, ajuda a fundar a União dos Blocos de Samba de 

Campos (U.B.S.C.), em 1978 passa a existir a Associação de Escola de Samba de Campos 

(A.E.S.C.). Em 2009 a U.B.S.C e a A.E.S.C são transformadas na Liga Independente das 

Entidades de Samba de Campos (LIESCAM) 

 

12 Outros blocos nasceram antes. 
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Durante muitos anos as Escolas e Blocos de samba desfilaram nas ruas do centro, 

alternando com Guarus. Em 2012 é inaugurado o Centro de Eventos Populares Osório 

Peixoto (CEPOP)
13

 um sambódromo onde os desfiles passaram a acontecer, fora de época, 

com a participação de algumas Escolas do Rio, como Unidos da Tijuca, Mangueira, Porto das 

Pedras entre outras. Fui a primeira vez ao CEPOP em 2016, para ver o bloco e a Escola do 

Morrinho desfilar, ficamos eu, Carlos Augusto, João Duarte e Maria Luiza Duarte na 

arquibancada que tinha pouquíssimas pessoas, lembro-me de Carlos Augusto espantado com 

a vestimenta elegante que os membros da Velha Guarda ostentavam, ficamos impressionados 

com tamanha felicidade que esbanjavam e também com o entusiasmo dos dois filhos de 

Dandão, João e Maria, por mais que já soubéssemos, foi ali, naquele momento, em meio a 

tanta adversidade e contradição que começamos a ter um melhor entendimento sobre os 

significados de ser morador do Morrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

13 
Capacidade de aproximadamente quarenta mil pessoas, conta com o maior palco fixo da América Latina, a 

pista tem 280 metros de extensão e 20 metros de largura, as arquibancadas são de concreto, fica localizado perto 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no bairro Jockey Club. 
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2- “Alô Morrinho!!!” 
 

 

 

“Morrinho velho, quem te viu e quem te vê 

As vezes tenho saudades de você 

Suas casas coloridas e seus matizes 

Seus antigos moradores, suas raízes 

Já não existe mais sua elevação 

Encimado por um velho barracão 

Lá onde a vaidade era pouca 

Nasceu Mocidade Louca, com sambistas do lugar... 

 
Josélia Feydit e Silvio Feydit 

 

 
 

Algumas das maiores Instituições do samba e do carnaval Campista estão localizadas 

no Morrinho, a Associação de Arte Cultura e Escola de Samba Mocidade Louca e o Grêmio 

Recreativo Bloco de Samba Os Psicodélicos. Nas quadras/terreiros dessas duas agremiações 

são organizados eventos com rodas de samba e pagodes
14

, pagos e gratuitos, os pagos ajudam 

na sustentabilidade das instituições já que a prefeitura não ajuda financeiramente e quando o 

faz, a pouca verba não supre todas as demandas para “se fazer o carnaval”, a prefeitura ainda 

dificulta as ações das escolas, blocos e bois não reconhecendo o samba e o carnaval da cidade 

como patrimônio imaterial cultural, sob pena de desaparecimento do mesmo. são também 

organizados nas quadras, eventos que buscam unir e conscientizar os negros e negras do 

bairro e toda a cidade, são oferecidas oficinas gratuitas para crianças, jovens e adultos, como 

capoeira, xadrez, dança de salão, aulas de violão e cavaquinho através de projetos e 

articulações mediadas pelos moradores, os espaços das instituições são cedidos gratuitamente 

para componentes e moradores que quiserem organizar festas de aniversário e outros fins 

como  arrecadar  dinheiro  para um membro  do bairro  acidentado ou doente.  O  bairro ainda 

 

14 Aqui me refiro ao ritmo criado pela indústria fonográfica. 



23  

conta com o Boi Motivo, Boi Arrastão, Grupo Os Meninos do Morrinho, Banda do Morrinho, 

Fogueira, o Quilombo, o Quadrado Mágico e o Grito de Carnaval do Morrinho, evento 

organizado pelos moradores no qual todo o bairro e suas instituições participam, tem o intuito 

de resgatar o antigo carnaval de rua e protestar pela mudança de data e cancelamento dos 

desfiles das Escolas, bois e blocos de samba no ano de 2015, 2017 e 2018, no bairro também 

coexistem dois bares, o Bar do Dandão e o Bar da Aroeira, coordenados respectivamente por 

Roberto Duarte e Luiz Oscar Jr, que organizam rodas de samba em seus estabelecimentos, 

isso quando elas não acontecem sem que os donos sejam avisados, entretanto, estas rodas de 

samba sem aviso prévio não causam surpresa, são inclusive esperadas, os donos são ambos 

sambistas, parentes e guardam instrumentos musicais dentro dos bares. 

O Morrinho é um bairro, tal como entendido do ponto de vista dos seus moradores, que 

está localizado entre Parque João Seixas e o Parque Rosário no centro urbano da cidade. O 

nome Morrinho surgiu porque existia no bairro uma elevação e seus moradores assim 

denominaram. Ao final da Rua Sacramento, onde hoje é a rua Dr. Lacerda Sobrinho, havia 

uma pequena ‘subida’, em cima ficava a casa de Libório, como conta em entrevista um dos 

fundadores da A.A.C.E.S Mocidade Louca, Jorge da Paz Almeida; 

Havia ao final da Rua Sacramento uma elevação... havia um morrinho, na 

direção da minha casa... Sabe-se que havia a elevação e como não havia casa, ou 

seja, havia um barracão de seu Libório... Quer dizer, os fundos davam para a 

Cardoso de Melo e a frente para o que seria a Rua do Sacramento, ou Dr. 

Lacerda Sobrinho... Com a abertura da rua desapareceu o morrinho. Se você for 

lá, você percebe que tem uma pequena elevação, mas era como se chamava o 

Morrinho. Era ali, foi ali que nasceu Mocidade Louca. (Souza, 2007) 

Todos os entrevistados e todos os moradores que conversamos falam sobre essa 

elevação, Silvinho me contou que foi ali que a Mocidade Louca deu seus primeiros passos; 

O Morrinho era no final da Rua Lacerda Sobrinho (antiga Rua Sacramento) – 

sem calçamento, terra batida, de terreno bem irregular. A partir da Obertal 

Chaves começava uma ligeira elevação, o que deu nome ao lugar de 

“Morrinho”. No final da subida ficava o Barracão de Seu Libório, com sua casa 

que ficava de frente para a Rua Cardoso de Melo (na altura onde hoje está 

localizado o Bar de Dandão). A rua (hoje Lacerda Sobrinho) terminava, ali, no 

barracão do Seu Libório. Foi ali que a Mocidade Louca fez os primeiros ensaios 
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de bateria. Na subida do Morrinho as casas coloridas.... As casas não tinham 

muros, eram cercadas de gradil ou mesmo arrame farpado. Seus moradores 

formavam uma grande família. (FEYDIT, Sylvio) 

 

 
As filhas de Jorge da Paz Almeida, Cléia e Clecia Almeida, me contaram como as 

crianças usavam o “morrinho”, essa elevação, para andar de carrinho de rolemã ou escorregar 

na chuva, Silvinho Feydit nos contou que “quando chovia a subida de barro se tornava 

escorregadia, proporcionando à criançada um tobogã natural, com direito a quedas e broncas 

das mães que tinham que lavar a roupa suja." 

Dandão responde à pergunta feita pelos universitários curiosos; “porque aqui se 

chama Morrinho? Porque aqui na frente tinha uma elevação, um morro pequeno, bem em 

frente aqui do bar, daí ficou o nome Morrinho”. Ainda não existia o bar, a elevação deixou de 

existir no final da década de 60, segundo Dandão quando chega o progresso, a urbanização; 

Rapaz, essa história de Morrinho é uma coisa muito interessante, porque a gente 

tem que falar de antigamente. Antigamente aqui tinha uma subida antes do 

progresso chegar, antes da urbanização. Então aqui era um morro. Mas aí o 

progresso chegou, foi nivelado e o morrinho acabou. Então foi apelidado de 

morrinho na época e ficou até hoje. Que é o morrinho do samba, né? Todo 

mundo conhece. 
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Foto 2: Criança soltando pipa com um carretel escrito “Morrinho”. Arquivo 

Carlos da Conceição. 

 

Depois de alguns meses frequentando o bairro, comecei a ouvir os moradores falando 

sobre coisas que aconteciam no “Morrinho 2”, ou “lá no Morrinho”, depois de muito ouvir 

sobre, indaguei a Rogerinho; “o que é o Morrinho 2? Morrinho não é aqui?”, me respondeu 

que havia um outro Morrinho, que veio depois e também tinha uma pequena elevação, 

segundo Dandão, ele tem alguns familiares que moram lá e que alguns antigos moradores do 

Morrinho também lá residem, segundo Bilbo (Fabio) é onde está o Boi Arrastão
15

, é também 

local de moradia de alguns meninos e meninas que vivem “brincando de carnaval”, seja 

 

15 Todos que entrevistamos formal e informalmente nos disseram que esse Boi Pintadinho É “lá do Morrinho” e 

que “participa do desfile” não conseguimos maiores informações. 

Foto 1: Mapa do Morrinho desenhado por Dandão. Arquivo pessoal. 
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dançando ou tocando em latas velhas, baldes, instrumentos improvisados, usando pedaços de 

madeira, Segundo Silvio Feydit, eles se consideram também Morrinho não porque lá também 

tem uma pequena elevação e sim porque se identificam com o samba e muitos dos moradores 

de lá, além de sambistas, participam, são componentes das agremiações do bairro. 

Halbwachs (2003), em seu trabalho sobre memória coletiva, comenta sobre duas das 

possibilidades de sua construção: o tempo e o espaço de cada indivíduo, construído  a partir 

do coletivo e as lembranças individuais produzidas a partir desse espaço. Envolvendo dessa 

forma a breve memória das crianças. Porém, essa uma vez estimulada é capaz de fortalecer a 

construção dessa memória coletiva. Hoje a história do Morrinho é contada e recontada por 

aqueles que foram crescendo e ouvindo os mais velhos e antigos moradores a contarem a 

história daquele lugar. Essa reprodução em cada uma das famílias que vivem nesta 

determinada área, promove um forte sentimento de pertencimento. Essa subida, essa 

elevação, acabou por marcar afetivamente a memória dos moradores, pelas brincadeiras e 

pelo nascimento da Mocidade Louca, Escola de Samba que juntamente com um dos seus 

fundadores, Jorge da Paz Almeida, seriam fundamentais para a construção de uma identidade 

social e para afirmação daquele grupo social e consequentemente para o exercício da 

cidadania através da luta pelos seus direitos e das ações pedagógicas, práticas essas que só 

foram possíveis através da cultura do samba. Diversos estudos nos mostraram o potencial 

pedagógico da cultura do samba, seja analisando o ensino de aprendizagem de música não 

formal e formal ou no aprendizado e exercício da cidadania através das práticas e ações 

pedagógicas como nos aponta os trabalhos de Felippina Chinelli “o projeto pedagógico das 

Escolas de Samba e o acesso a cidadania- o caso da Mangueira” (1993), “O Samba 

conquista passagem: as estratégias e ação educativa das escolas de samba de 

Florianópolis”, da autora Cristiana Tramonte (1996), “Ultrapassando os limites das 

instituições: a roda de samba como espaço de educação não formal” de Beatriz Ruela (falta 

o ano) e o trabalho de José Freire (2019) “A, B, C, D do samba: construção da identidade 

vocal no samba : papel das cantoras Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes e Dona Ivone 

Lara”, ou ainda sobre a a história de vida e a representação que os sambistas tem da escola 

formal como salienta o trabalho de Augusto Lima (2012)- “Escola dá Samba?- o que têm a 

dizer os compositores do bairro de Oswaldo Cruz da Portela” e outros diversos trabalhos  

que explanam outros saberes profissionais adquiridos nos barracões das Escolas e blocos 

como nos aponta o trabalho; “Educação profissional a partir da experiência nos barracões 

das escolas de samba do Rio de Janeiro” dos autores Júlio Fedre e Artur Vitorino (2016). 
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Nos subtítulos a seguir poderemos analisar como se dá esse compartilhamento de saberes, 

práticas e ações pedagógicas do bairro Morrinho. 

 

 

 

 

2-1- Associação de Arte e Cultura Escola de Samba Mocidade Louca 

 

 
 

Ao final da rua Lacerda Sobrinho virando à direita, sentido Beira-valão (Canal 

Campos-Macaé) quase ao lado do Bar de Dandão, está a Escola de Samba Mocidade Louca, 

localizada na Rua Cardoso de Melo (ver mapa, anexo I). É considerada, ao lado de outras 

Escolas de Samba como Urural da Lapa, Madureira do Turfe, União da Esperança, uma das 

maiores Escolas de samba de Campos. Poucas vezes fui à quadra da Mocidade, a Escola 

organiza poucos, porém, importantíssimos eventos, como alguns realizados pelo Movimento 

Negro Unificado de Campos dos Goytacazes (MNU), eventos em forma de seminário, fóruns 

municipais de religiões de matrizes africanas, aulas, atividades com o título; “Formação pra 

Juventude Negra”, encontros que buscam uma conscientização racial e preservação das 

práticas culturais de matriz africana, também organiza aulas de capoeira, cavaquinho  e 

violão, através do Projeto Morrinho ligado ao projeto de extensão; Processos de formação 

musical : percepção – cultura e criação na Comunidade do Morrinho – Campos dos 

Goytacazes – RJ, coordenado pelo prof. Giovane do Nascimento (UENF) e mediado pelos 

moradores, esse mesmo projeto organizou shows na quadra e juntamente com o Grupo de 

Estudos e Praticas Musicais (GEPMU/UENF) organizou shows no Teatro de Bolso Procópio 

Ferreira e no Centro de Convenções da UENF em homenagem a um dos fundadores da 

Escola, que inclusive dá nome ao espaço; Quadra de Samba Jorge da Paz Almeida. A Escola 

também empresta sua sede para moradores fazerem festas de aniversários e outros eventos, 

assim que eu percebia alguma movimentação no portão da sede eu questionava a Dandão se 

teria samba e da maioria das vezes ele me respondia; “não Mugabe, isso aí é festa de 

aniversário de fulano” ou “hoje tem festa de um ano do filho de beltrano”, a diretoria 

também aluga para alguns eventos universitários, geralmente para estudantes da UFF que 

fazem algumas festas no início e no final de cada semestre, devido aos recentes 

cancelamentos do carnaval, a Mocidade tem feito poucos ensaios, em 2016 fomos a um 

ensaio, Carlos Augusto e eu, a entrada era franca, adentramos no recinto e logo ao lado 

esquerdo avistamos o bar, compramos cerveja para ajudar a Escola, o bar se configura como 
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um dos meios, às vezes o único de subsistência das Escolas de Samba de Campos, paralelo ao 

bar fica o banheiro masculino, ao lado contrário do bar tem uma escada que dá acesso a um 

camarim, a uma área vip, nesse espaço tem um quarto onde ficam guardados instrumentos de 

corda e percussão, nas paredes as cores da Mocidade, azul e vermelho, também na parede 

uma placa de mármore em homenagem a Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela, 

que através das articulações de Jorge da Paz Almeida, teria ajudado financeiramente a 

Mocidade a construir sua sede, a quadra aparenta ter dois ambientes, no primeiro, um chão de 

cimento, onde fica a bateria, nesse dia quem estava como mestre da bateria
16

 era Pedro 

Damásio, de 21 anos, muitas crianças e adolescentes do bairro são ritmistas da Escola e do 

Bloco, o teto é alto e a quadra é toda coberta, mais à frente no que aparenta ser um segundo 

ambiente, o teto é bem mais baixo, o chão é de piso e ao lado esquerdo está o banheiro 

feminino e ao final um pequeno palco, atrás desse palco algumas fantasias e adereços do 

desfile anterior, ao lado direito, ensaiando junto com a bateria, estavam os interpretes e o 

cavaquinhista Juninho Razão, nesse ano o tema do enredo era Maria Bonita e o Lampião, a 

quadra estava com enfeites de festa junina, balões e bandeirinhas. Geralmente em dias de 

ensaio, a quadra é enfeitada de acordo com o enredo que vai para a avenida. 

 

 
Aula de capoeira- placa de mármore em homenagem a Natal da Portela- instrumento da 

bateria- fotos: arquivos da Mocidade Louca 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 O mestre de bateria é o Maestro da orquestra de instrumentos de percussão que é a bateria. 
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A Mocidade Louca nasceu no dia 8 de dezembro do ano de 1952, na área urbana de 

uma cidade coronelista, extremamente conservadora. Alguns dos seus fundadores foram: 

Jorge da Paz Almeida, Hélio de Almeida, Miguel Pessanha, Amaro ‘Pau de Graxa’, Eraldo 

Nunes (conhecido como Cutinho), Amaro Lopes (conhecido como Morenito), Laerte Lopes, 

Ailton Sabará e outros. Embalada pelo ânimo e força da juventude, essa mocidade agregou 

ritmistas e pastoras, um casal de mestre-sala e porta bandeira, e colocou a Escola de samba na 

rua no carnaval de 1953. Não tivemos condições de confirmar o ano do primeiro campeonato 

da Mocidade, entretanto, sabemos que a partir do primeiro, tantos outros aconteceram de 

forma sucessiva, o que possibilitou um simpático samba de quadra, que por coincidência ou 

não é o preferido de Roberto Dandão: 

 

 
Alvorada no meio de gente bamba 

Academia do samba chegou 

Vejam que maravilha, vejam que esplendor 

É o morrinho quem manda 

Para a cidade seus sambistas de valor 

Primeiro ano campeã, segundo ano campeã 

Terceiro e quarto 

Quinto ano também 

 
No sexto ano, super campeã 



30  

Boa noite pra vocês e 

Até amanhã. 

 
 

Esse foi um dos sambas de quadra mais cantados nos ensaios da Mocidade, de autoria 

de Amaro Pau de Graxa. Não restam dúvidas de que a Mocidade Louca era uma Escola 

diferente. Seus fundadores e adeptos se esforçavam para adquirir os recursos necessários (que 

não eram e não são poucos) e colocar a Escola na rua. Um dos meios para angariar fundos foi 

o Jaguar
17

 construído pelo senhor Licurgo Nunes, pai de Cutinho. O Jaguar saía à rua com 

alguns instrumentos fazendo o “alvoroço” necessário e os rapazes vestidos de mulher, o 

Jaguar também era presença certa após as festas de fim de ano, incluindo o dia dos Santos 

Reis. Todos os domingos, após a última missa da manhã, com todo calor, saía  aquele grupo 

de rapazes para defender pelo menos o dinheiro suficiente para a aquisição da pele que 

garantiria o samba. Outra prática importante e essencial era a contribuição financeira 

arrecadada através do livro de ouro, podemos perceber que o livro de ouro era uma prática 

comum entre as agremiações carnavalescas, não só em Campos, mas também na cidade do 

Rio de janeiro. Também nos foi constatado que com os recursos conseguidos, essa 

agremiação proporcionou a cidade décadas de garbosos carnavais. 

 

 
Fachada da Escola de Samba Mocidade Louca- fotos: Jean Piquira 

 

 

 

2-2- Grêmio Recreativo Bloco de Samba “Os Psicodélicos” 

 
Quando dávamos os primeiros passos no Morrinho, fomos convidados por Dandão a 

comparecer a um Encontro da Velha-Guarda do bloco em sua sede na rua Dr. Ultra n°1, uma 

rua sem saída, esse Encontro é realizado geralmente aos domingos, é um dos diversos eventos 

17 O Jaguar era uma figura em forma de gente, parecido com uma boneca e com cabeça de cavalo. 



31  

que são feitos no bloco e um dos poucos que são gratuitos, lá chegando fomos calorosamente 

recebidos por Queiijnho que fez questão de nos apresentar a alguns amigos, estavam todos 

muito elegantes vestidos de chapéu de palha, camisa da Velha-Guarda do Bloco, calça de 

linho branco e tamanco, depois das devidas apresentações, sentamos, Dandão, Carlos 

Augusto e eu, bebemos cerveja, Queijinho mandou cerveja para nossa mesa, gentileza, aliás, 

que ele fazia muito, perto do bar havia uma TV que exibia antigos desfiles do bloco, alguns já 

no CEPOP outros não, as paredes são pintadas em três cores, uma grande listra verde e em 

cima desta uma pequena linha vermelha separada da verde por uma pequena listra branca, 

segundo Oliveira (2017), Candido e Nascimento (2012) e Cléa Almeida em entrevista, essas 

cores teriam sido escolhidas por Jorge da Paz Almeida, em homenagem ao seu time de 

coração, o Fluminense Football Club. Nas paredes também havia algumas propagandas de 

colaboradores (pequenos comerciantes no geral), no bar algumas imagens de santos, uma de 

São Jorge, outra de São Sebastião e uma de São Francisco de Assis, alguns troféus, relógio 

com o logotipo do bloco, pele de instrumento e algumas garrafas de cachaça na prateleira, 

também ao lado bar estão os banheiros masculino e feminino, rente ao toalete uma escada que 

leva a um camarote, onde geralmente ficam a diretoria, a Velha-Guarda ou algum(a) artista 

famoso(a), entramos, com o intuito de observar mas acabamos sendo observados, olhares de 

estranhamento, ainda não conhecíamos praticamente ninguém e de quebra éramos os únicos 

sem uma camisa do bloco, erro esse que logo após esse dia tratamos de corrigir, quando 

Queijinho nos cumprimentou e Dandão sentou conosco os olhares foram se “acalmando”, 

surgiu um instrumento aqui, outro ali, e de repente estava formada uma roda, o pessoal da 

Velha- Guarda comandos por Silvinho Feydit, relembravam antigos sambas do bloco e do 

Morrinho. 
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Encontro da Velha guarda do bloco aos domingos- fotos: arquivos do bloco 
 
 

 
O tricolor do Morrinho nasceu em 6 de fevereiro de 1968, em plena ditadura militar. 

O ‘Psico’, como carinhosamente é chamado, tem como símbolo uma flor, a margarida, sua 

bateria é chamada de “A Furiosa do Morrinho”, é o Bloco que detém mais títulos
18

, foi trinta 

e uma vezes campeão do carnaval, considerado, se não o maior, um dos maiores da cidade de 

Campos, foi fundado para que as moças pudessem desfilar, já que não era de “bom grado”, 

não era “bem vista”, coisa de “moça direita” desfilar em Escola de samba, elas desfilavam 

nos blocos, do mesmo modo, como já dito no primeiro capítulo, que naquela determinada 

época, antes das Escolas e Blocos de samba, só era permitido para as mulheres desfilar nos 

ranchos. 

Durante quase todo o ano, geralmente de fevereiro a dezembro, o bloco organiza 

diversos eventos, alguns são realizados pela Velha-Guarda, como já dito acima, outros são 

organizados pela diretoria do bloco, geralmente são os chamados pagodes, são pagos, o preço 

varia entre dez a trinta reais, as apresentações ficam por conta de grupos de samba, de pagode 

e a bateria do bloco, vale salientar que muitas crianças e adolescentes participam da bateria, 

seja oficialmente ou colocada pra tocar na mesma hora da apresentação, como parte do 

aprendizado, mesmo não estando com o uniforme da Furiosa do Morrinho, muitas crianças 

também que só vão pra dançar, se divertir, outros ainda bebês de colo dormindo nos braços 

dos pais e outras ainda na barriga das mães, como já foi o caso de Monique Domingues
19

, em 

uma conversa informal me disse que; “frequento o bloco desde a barriga de mamãe, a bolsa 

de mamãe estourou lá, quase nasci literalmente na quadra (risos)”, ao contrário do Rio de 

Janeiro, Campos não têm Escolas de Samba Mirins, por isso ainda adotam outras estratégias, 

 

18 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 [acesso], maior campeão na categoria Bloco de Samba. 
 

19 Rainha da bateria do Bloco, integrante do conselho deliberativo do mesmo, moradora do Quilombo 
localizado no Morrinho. 
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Aulas de capoeira na quadra d 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Aulas de capoeira na quadra de samba do Bloco- foto: arquivos 

do Bloco. 

antigas estratégias para ensinar samba aos mais novos, quando a quadra é alugada por 

terceiros o lucro da portaria fica para quem alugou a quadra e o lucro do bar para o bloco, 

depende do evento e do acordo feito por ambas às partes, nesses eventos os responsáveis 

pelas apresentações são grupos de samba ou de pagode que estão fazendo sucesso na  mídia 

ou na região, ou ainda cantores de sucesso como Alex Ribeiro, filho de Roberto Ribeiro. Para 

além desses eventos ainda acontecem eventos temáticos, como o dia de São Jorge, dia das 

mães, dia da consciência negra, outubro rosa, os eventos também podem ser em prol de um 

morador acidentado ou doente como Rogerinho, por exemplo, que se envolveu num acidente 

de moto e foi feito um evento com o intuito de ajudar na sua recuperação, a quadra também 

pode ser emprestada para algum morador ou componente do bloco para aniversários, seja do 

mesmo ou de parentes, o bloco ainda realiza atividades, geralmente as terças e quintas a  

tarde, como capoeira, dança de salão, reforço escolar, essas atividades estão ligadas também 

ao projeto Morrinho, onde atuei dando aula de xadrez e de cavaquinho, as aulas variam de 

lugar, podem ocorrer na quadra do bloco, da Escola ou no Sindicato dos Petroleiros do Norte 

Fluminense (SINDIPETRO) que fica na esquina da Lacerda Sobrinho, na Avenida 28 de 

Março, dependendo da demanda e disponibilidade das instituições e moradores. 

 

 

 

 

 
No ano passado, em 2018, o G.R.B.S. Os Psicodélicos completou 50 anos de 

existência, o enredo nesse ano, como não poderia ser diferente, foi; “Jubileu de ouro, entre 

tamancos e margaridas, lutas e vitorias, um povo guerreiro construiu a sua história”, 

tentamos, Dandão e eu, competir na disputa do samba-enredo, em Escolas e Blocos de samba 

os enredos e os sambas passam por uma disputa, depois que o enredo é escolhido a Escola ou 
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o Bloco preparam uma sinopse da qual o compositor deve seguir
20

, João Damásio
21

, sabendo 

que não conseguimos nos inscrever a tempo na disputa, nos convidou para sermos 

colaboradores do samba de sua autoria (ver anexo II) e que disputaria na quadra o direito de 

ser o autor da trilha sonora da trajetória do bloco ao desfilar. Chegado o dia tão esperado, o 

dia da disputa, seguimos o antigo ritual de aquecimento
22

, paramos no bar de Dandão  e 

depois no bar da Aroeira, nos bares encontramos, logicamente, outras pessoas que também 

iriam apreciar a disputa, a entrada nesse dia era gratuita, a quadra estava lotada como quase 

sempre, eram três sambas na disputa
23

 um de Toninho Shita
24

, João Damásio como já dito e 

Luizinho Alves
25

. Primeiro a bateria “esquenta os tamborins”, relembra alguns sambas- 

enredos que fizeram/fazem muito sucesso, Jader Domingues me disse que “a bateria também 

tem que gostar do samba se não ela faz corpo mole”, cada compositor ou compositores leva 

seu(s) interprete(s) e cavaquinhista, todos por custo e risco do compositor, o cavaquinhista 

costuma cobrar de cem a duzentos reais, os interpretes cobram geralmente de setenta e cinco 

a cento e cinquenta reais, o prêmio pro compositor vencedor varia entre mil e oitocentos e 

dois mil e trezentos reais, a bateria acompanha todos os sambas apresentados, cada 

compositor tem direito a se apresentar duas vezes e depois num possível empate mais duas 

vezes. O primeiro a se apresentar foi Luizinho, o segundo Toninho e o terceiro João, percebi 

que cada um levou sua torcida e a mesma se manifestava quando o compositor de sua 

preferência se apresentava, havia outros mais imparciais, antecipadamente três pessoas, 

carnavalescos, foram convidados a serem jurados nesse dia, escolha de júri que  causou 

revolta em um dos compositores, após minutos de ansiedade e espera o samba escolhido foi o 

de Toninho Shita, percebi um clima meio tenso na quadra, em quanto a torcida do compositor 

comemorava as outras pessoas se olhavam como quem diz; “o que está acontecendo?” mas o 

veredito foi mantido mesmo com os burburinhos pelo bairro. 

No dia 2 de maio de 2018, na quarta-feira, fui à eleição do bloco (a gestão de uma 

diretoria dura dois anos) em sua sede/quadra. Só os conselheiros podem votar, são 20 

conselheiros, mas só 17 estavam presentes. Quando cheguei os conselheiros discutiam se 

 

20 Ver a sinopse no anexo II. 
21 Cantor, compositor, membro da velha guarda e do conselho deliberativo do bloco, ex presidente da Escola do 
bairro. 
22 Os moradores do bairro, nos dias em que vão à quadra do bloco em um evento importante, param para beber 
nos bares pelo caminho. 
23 Dois foram distribuídos em folhas mimeografo A4 para quem estava presente e podem ser consultados no 
anexo II, o terceiro não distribuiu a “cola” e como é um pouco difícil ouvir o interprete em dias como esse, não 

consegui anotar o terceiro samba-enredo. 
24 Compositor de diversos sambas-enredo gravados na cidade. 
25 Compositor e velha guarda do bloco. 
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haveria a votação naquele dia ou não para eleger a nova diretoria, pois segundo o estatuto (fiz 

um pedido formal para ter acesso ao mesmo, mas não obtive respostas) não poderia haver 

eleição sem as contas serem aprovadas pela parte fiscal do conselho, depois de muita 

discussão, um dos conselheiros (um dos poucos que desconheço o nome) prestou as contas da 

última diretoria fazendo um balanço geral; " o bloco tem 3.228, 60 reais de dívida e 47, 84 

reais em caixa, sendo que a dívida inicial era de 18.000 reais", o conselho deu como resolvido 

e deliberou que houvesse a votação no mesmo dia, em seguida deu-se início a fala das duas 

chapas. A chapa 1 tinha como presidente o Beto, visando dar sequência ao trabalho anterior, a 

gestão da última diretoria, a oposição, a chapa 2, tinha como presidenta Jiselli Feydit. A 

chapa 1 iniciou sua fala buscando enaltecer sua trajetória no bloco, lembrou que quando Os 

Psicodélicos foi autuado pelo ministério público por conta do barulho, a "carta" chegou na 

casa dele (Beto) e foi ele quem resolveu, lembrou de um vazamento de água ocorrido na 

quadra que fez com que a conta de água ultrapassasse 2.000 reais ele (Beto) resolveu mais 

uma vez, dessa vez com a ajuda "do nosso querido amigo e vereador Abu", cobrou mais 

presença dos conselheiros nas atividades do bloco, disse que iria mandar fazer uma  

carteirinha para circulação gratuita do conselho nas atividades, logo foi interrompido por 

Marilena Domingues
26

 (vale ressaltar que só os membros do conselho podem se manifestar) 

que alegava veementemente que não teria conseguido acesso a nenhum evento do bloco 

mostrando a carteirinha da velha guarda sendo barrada na portaria, ignorando-a , terminou 

com a seguinte frase "eu não moro fora do Morrinho". A chapa 2 também fez questão de 

lembrar da sua trajetória no bloco, vale ressaltar que a família Feydit também fundou o bloco, 

então são dois parentes de famílias que fundaram e são tradicionais no bloco, defendeu a 

velha guarda sobre ter sido barrada em certos eventos, falou em criar uma conta no banco 

para o bloco e prestar contas on-line, falou sobre o registro pessoal que fez do bloco quando 

ninguém mais fazia, citou a lei ROUANET em tom de deboche, de provocação porque o 

bloco não procurava saber dos seus direitos corretamente, falou que o bloco não apoiou a 

Grito de carnaval do Morrinho no ano de 2017 por causa de uma desavença com um(a) dos 

organizadores (não ficou claro pra mim se é com João Damásio ou Cléa Almeida) e isso era 

inadmissível. Apresentadas as cédulas, cabine já preparada (voto secreto), os 17 conselheiros 

foram chamados um a um pra votar, clima tenso e muito burburinho durante a votação,  

Babau foi o primeiro a votar e logo foi embora, depois de todos votarem, houve a contagem 

dos votos, votação muito acirrada; 6 a 6, 7 a 6, voto nulo, 7 a 7, 8 a 7, 9 a 7. Chapa 2 venceu, 

 

26 Integrante do conselho deliberativo e da velha guarda do bloco, moradora do Quilombo localizado no 

Morrinho. 



36  

a chapa da Jiseli Feydit, nos fundos da quadra, pessoas gritavam; "Beto, Beto, Beto..." Ele 

agradeceu e seguiu um clima tenso até as pessoas irem embora de "mansinho", alguns 

parabéns tímidos, outros nem tanto, e outros nem deram os parabéns, segundo Dandão, esses 

conflitos internos, essas discussões, que também acontecem nas reuniões para a organização 

do Grito de Carnaval, são normais e só tem a acrescentar pois são em “prol do Morrinho”, 

pois “todos querem o bem do Morrinho, querem continuar a tradição do bairro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bar do bloco Os Psicodelicos- chamada para festa junina com os dizeres; “e como é no Morrinho, também vai 

ter samba”. Foto e arte: Arquivos do Bloco. 

 
 
 

Na tarde do dia 19 de outubro de 2018, numa sexta-feira, faleceu Ericknilson, o 

Queijinho, morava no Morrinho, na Rua Obertal Chaves, lugar conhecido como “Buraco 

Quente”, recebi a notícia de seu falecimento a noite enquanto estava me aprontando para ir ao 

bar do Dandão, quase não acreditei, era antes de tudo um amigo. tomei um banho, enxuguei 

as lagrimas e me encaminhei até o bar, lá chegando, percebi os semblantes tristes dos que 

conheciam Queijinho (muitos dos Universitários que frequentam ou começaram agora a 

frequentar o Morrinho, não o conheceram), quando cumprimentei Dandão comentei; “rapaz, 

nosso amigo heim?!”, Dandão balançou a cabeça, fazendo sinal de negativo e num tom de 

desabafo me disse; “Mugabe, nem acreditei, ainda não caiu a ficha, até bati de carro mais 

cedo quando eu soube”. Toda sexta é colocada uma caixa de som, tocando samba, plugada ao 

celular de Dandão ou de João Duarte, nesta mesma sexta entre uma ‘conversa fiada’ e outra 

Dandão deu um leve tapa no meu braço pra chamar minha atenção e sem que lhe perguntasse 

nada foi logo me dizendo; “aí ó (apontando para onde fica a caixa de som) nem coloquei 
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samba hoje em respeito a ele (Queijinho)” Morrinho estava de luto, não demorou muito para 

que começássemos as homenagens, batendo palma contra palma, em ritmo de samba, 

cantamos a música que Dandão havia feito uns anos atrás para seu querido amigo: 

 

 

 

 
Quem foi que disse ? 

 

 
 

Quem foi que disse 

 
Que ErickNilson se chama Queijinho? 

Mora no Buraco Quente 

Ele é amigo d’agente 

Empresário de alta Pelinca 

Tem isca pra todos os dentes 

Esfiha, Grão de bico 

Bacalhau que é o quente 

 
 

Cantamos em sua homenagem e pra equilibrar as emoções pedimos uma dose de 

Ypióca Ouro, traçado que Queijinho gostava de beber, pedimos também um 

acompanhamento que ele pedia, uma fatia de mussarela enrolada numa fatia de presunto e 

dentro um pingo de maionese e um pingo de pimenta, rodamos o copo, cada um bebeu um 

gole e comeu um pedaço da ‘isca’, fiquei com a ardência da pimenta na boca, aliás, pimenta 

essa, feita pelo próprio Queijinho, cozinheiro de mão cheia, talvez pela sua descendência 

libanesa, o fato é que fazia as melhores esfirras e quibes da região e até hoje não provei 

pimenta melhor, inclusive, também era conhecido como “Rei do Quibe”, fazia e servia seus 

quitutes em seu bar na Avenida Pelinca do qual tive o prazer de conhecer também através de 

Carlos Augusto da Conceição Junior. 
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“Campos perde uma instituição que atravessou gerações: morre Queijinho”, assim foi o 

titulo/chamada da matéria escrita pelo jornalista Aloysio Barbosa, no jornal Folha 1, o 

jornalista recorda dos tempos que ia ao bar de Queijinho com seu pai e conta que agora vai 

com seu filho provar as iguarias, embora o jornalista tivesse se referindo as suas próprias 

memórias, um fato passou despercebido no que tange a vida de Queijinho, o fato de como era 

importante Os Psicodélicos, Ericknilson é sim uma instituição mas não só pelas “mãos de 

fada” ou por ter sido bom amigo, por ter ‘tocado’ um bar que toda boêmia campista 

conheceu, mas também pelo amor e compromisso que tinha com o Morrinho, com o samba, 

com Os Psicodélicos, bloco em que fazia parte da Velha Guarda, que ajudava materialmente. 

Uma das lembranças que tenho da convivência com essa instituição, registrada em uma das 

etnografias que fiz no bairro, é o fato de que sempre ficava muito irritado quando alguém 

fazia uma crítica construtiva ou não ao bloco, não queria saber, ficava irritado e ponto, não 

podia de jeito nenhum criticar, alguns mais gozadores, vez ou outra criticavam o bloco de 

propósito para irrita-lo. Quando eu estava com minha blusa do Psico, seja no bar de Dandão, 

ou em qualquer outro lugar do Morrinho, Queijinho, se me visse, logo brincava comigo; 

"garoto, que camisa bonita heim?! Quando crescer eu quero ser igual a você", não falhava 

uma vez, ficou gravado na memória, em um outro dia, ele estava vestido com a sua blusa da 

Velha Guarda do seu querido bloco, eu resolvi brincar da mesma maneira, repeti as mesmas 

palavras e rapidamente ele tirou a blusa e me deu de presente, eu disse que não podia aceitar, 

ele fez questão, não pude recusar, aceitei e ele ficou lá, sem camisa, no frio.  Dizia que o 

sonho dele era que fossemos (eu e Carlos Augusto da Conceição Junior) um dia presidentes 

do bloco, sempre ‘chamando pra perto’ os mais jovens, seja do Morrinho, seja os recém- 

chegados como nos. 
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Velha guarda do bloco desfilando no CEPOP. Arquivos do Bloco. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
2-3- Pagodes e rodas de samba: O Quadrado Mágico, o Quilombo, Bar do Dandão e o 

Bar da Aroeira. 

 

 
BAR DO AROEIRA 

 
Luiz Oscar (Jr Balantines), sobrinho de Dandão, é o dono do Bar da Aroeira

27
, o 

estabelecimento tem poucos anos sob seu comando e é localizado no Morrinho (ver mapa 

anexo I), Oscar, assim como o seu tio, é sambista e guarda instrumentos musicais no bar, um 

cavaquinho Gianini que fica em pé, as vezes ao lado do freezer de cerveja e outros 

instrumentos de percussão. O bar é pequeno, acolhedor, é fácil encontra-lo, ao sair do bar de 

Dandão virando à direita na Rua Cardoso de Melo e ao final virar novamente a direita na Av. 

José Alves de Azevedo e caminhar alguns poucos metros irá se deparar com a pequena 

 
27 Aroeira é uma arvore, o samba, as religiões africanas, têm uma ligação muito forte com as arvores, como 
exemplo temos a Tamarineira do Bloco Carioca Cacique de Ramos, a Jaqueira da Portela, A Estação Primeira 

tem a Mangueira, só pra citar alguns exemplos. 
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entrada do bar, ao entrar podemos perceber poucas mesas e cadeiras, alguns cartazes e mural 

de fotos na parede, um freezer vermelho da cerveja Itaipava e um freezer azul da cerveja 

Antarctica, o bar serve outras marcas de cerveja como; Heineken, Brahma, Império, Skol, 

dentre outras bebidas que “passarinho não bebe”, a famosa “cobertor de pobre” ou “amansa 

corno”, se meia (ou inteira) “pinga” não bastou para o bom entendimento irei lhe dizer, caro 

(a) leitor (a), que tais bebidas também são conhecidas em nosso país pelo nome de Cachaça, 

ou simplesmente, “aguardente”
28

, em cima do balcão podemos observar uma dessas 

“desmancha-samba”, de milho verde, numa garrafa grande, atrás do balcão ficam alguns 

engradados de cerveja, uma pia e um fogão onde são feitos os diversos petiscos que são 

vendidos, como; batata frita, calabresa, carne assada com batata, caldo verde entre outros. 

Oscar realiza/organiza rodas de samba em frente ao seu bar, do outro lado da rua, debaixo da 

aroeira, na calçada da Beira-Valão (canal Campos-Macaé), os sambas acontecem geralmente 

aos domingos e são divulgados em suas redes sociais e compartilhadas por seus amigos, 

começa às quinze horas, dezesseis horas, outras rodas de samba acontecem no bar, mas sem a 

mesma formalidade e aviso prévio do evento de domingo, evento esse que as vezes coincide 

com o projeto Samba na Praça, realizado ao terceiro domingo de cada mês na praça do Liceu, 

que tem o seu início as dez horas e chega ao fim as quinze horas, ao término, o público é 

convidado (pelos organizadores do Projeto Samba na Praça) a ir para o samba no bar da 

Aroeira, nesses dias o evento de Oscar fica lotado, tanto o público quanto os sambistas do 

Samba na Praça são figurinhas repetidas no bar da Aroeira. 

 

 
Aroeira e a preparação para o samba no bar. Arquivo Oscar Junior. 

 

Como já dito acima, o samba acontece debaixo da Aroeira, ao lado esquerdo e ao lado 

direito são colocadas mesas e cadeiras, quando a chuva ameaça o dia é colocada uma pequena 

tenda para os músicos e público, são colocados dois banheiros químicos na calçada da beira 

 

28 Prelúdio da Cachaça: Etnografia, História e Sociologia da aguardente no Brasil, Luís da Câmara Cascudo. 
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valão para os clientes. As outras rodas de samba, as menos formais, sem eventos divulgados 

ou instrumentos plugados nas caixas de som, são feitas também debaixo da Aroeira ou em 

frente ao seu bar, na calçada estreita. 

 

 
Cerveja e petisco em uma mesa do bar da Aroeira, debaixo da Aroeira. Arquivo Oscar Junior. 

 

 

 
QUILOMBO 

 
Segundo Marcos (Marcos dois), O “Quilombo” foi assim denominado por ele devido a 

semelhança com as atividades desenvolvidas em um Quilombo e as características de um 

povo quilombola; população esmagadoramente negra, espaço onde há capoeira e rodas de 

samba, chão de terra batida. Desde então esse determinado espaço, localizado ao final da rua 

Lacerda Sobrinho, no Morrinho, em frente ao bar do Dandão, ficou conhecido por todos os 

moradores do bairro como Quilombo. Jader um dos entrevistados me contou que sua família 

está ali a mais de duzentos anos, Rogerinho fica espantado com a quantidade de bons 

sambistas advindos do Quilombo; 

“É um pessoal bem de raiz mesmo, você vê que as crianças lá já crescem feras 

na percussão, conhecem tudo de instrumento, desfilam no Morrinho, o próprio 

Jader é o intérprete. Já tem um talento que vem do sangue, vem da genética 

deles, né? E o pessoal ali é bem animado, a gente tá sempre junto, sempre que 

pode.” 

 

 
O Quilombo é um terreno grande com várias casas que pertencem a mesma família, a 

família Gomes Domingues, praticamente todos são envolvidos com samba, Jader é interprete, 

percussionista, sua mãe Marilena, é Velha Guarda e conselheira do bloco Os Psicodélicos, 

sua irmã Monique é rainha da bateria geralmente e também faz parte do conselho, seu 
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sobrinho Lazaro e seu primo Wiliam também são ritmistas da Mocidade Louca e dos 

Psicodélicos. Tudo no Morrinho é motivo pra festa e toda festa é motivo de samba, o 

Quilombo não foge a essa máxima, Jader me disse convicto que; “Tem festa, tem samba. O 

portão da minha casa fica aberto. Chega e entra quem quiser”, Cléa quando perguntada do 

porque aquele determinado espaço foi denominado de Quilombo me respondeu que; 

 

 
“Porque ali é o foco de resistência. Eu às vezes entro ali, vejo aquele fogão de lenha de 

Marilena, que era a que a mãe e a avó dela cozinhavam, aquilo que ela mantém o fogão em 

uso e gosta de receber todo mundo ali... tem 50, 60 pessoas dentro daquele quintal. E aí tem 

sempre uma batucada, uma bebedeira, uma comidaiada” 

 

 
Fui convidado por Jader a comparecer a seu aniversário pra “fazer um samba”, no dia 

16 de setembro de 2018, Marilena, sua mãe, como já dito acima, ao me ver fez cara de 

espanto e disse-me que minha feição se igualava a de um doente, virou as costas entrou em 

sua casa e depois de 10 minutos, voltou com um prato na mão de arroz, feijão, salada e 

churrasco; “toma meu filho! Se recupera”, depois que “voltei dos mortos”, fizemos o samba. 

 

 
Sempre que converso com Jader seja formal ou informalmente, conheço novas 

histórias, uma bem interessante foi a visita de Marquinhos Satã ao Quilombo. Segundo Jader, 

Marquinhos veio para se apresentar na Mocidade Louca, e o seu pai, Maguila, é muito fã do 

interprete e teria levado um LP na época para o show, lá eles se conheceram, ficaram amigos 

e Marquinho Satã foi sair do Quilombo já de manhã, depois de muito samba, muita prosa e 

doses homeopáticas, mais uma prova que o Morrinho é muito bem frequentado. 

 

 
BAR DO DANDÃO 

 
O Bar de Dandão fica localizado no “coração” do Morrinho, na Rua Cardoso de Melo 

com a Rua Lacerda Sobrinho n°70 (ver mapa anexo), o bar é uma extensão da sua casa, e a 

rua é uma extensão do seu bar, a casa de Dandão é o seu próprio bar, a parte lateral da sua 

residência fica na Rua Lacerda Sobrinho, ele fez um balcão e o dividiu em dois, logo  na 

curva da esquina da Cardoso de Melo e a Rua do Sacramento, fez dois banheiros, um 
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masculino e outro feminino, na calçada, que é coberta por um teto de telhas sustentadas por 

vigas de madeira, é colocada uma televisão com um suporte, suspenso em frente ao balcão, 

cadeiras, mesas e uma churrasqueira cor amarela ouro, no asfalto são colocadas também 

mesas e cadeiras e dois cones de sinalização de transito, um onde começa as mesas e cadeiras 

e outro onde as mesmas terminam, para proteger os clientes do fluxo intenso de carros na rua. 

Dentro do bar fica uma pia, os copos acima, ao lado um aviso escrito “proibido som alto”, 

uma prateleira com garrafas de diversas bebidas alcoólicas populares, uma imagem de São 

Jorge, simbolizando Ogum, um porta maços de cigarros, uma chapa para fazer hambúrgueres, 

nas prateleiras laterais balas e chicletes, cigarro de palha, amendoim, bombom, aos domingos 

são servidas empadas de camarão e de frango, é um dia muito esperado, a empada feita por 

Dona Beth é famosa, vez ou outra são anexados ao cardápio outros petiscos como; carne 

assada com aipim, feijão amigo, caldo verde entre outros. O bar, como em outros bares de 

bairro, tem seus assíduos frequentadores, clientes fidedignos, a maioria é do bairro e 

adjacências, uns bebem duas cervejas 600 ml. e vão embora, é o caso de Cristiano (papi), uns 

gostam de beber só na sexta e vão em outros dias só para lanchar ou bater papo é o caso de 

Thiago (Bochecha), Fabinho (Gasparzinho) bebe muito de vez em quando e vai no bar mais 

pra comprar bombom, ele é diabético, Seu Antônio só bebe whisky, o seu irmão, Seu Newton 

(Galo) bebe Antártica litrão, Rogerinho vai mais aos fins de semana, gosta de beber Heineken 

e comer churrasco, Fabio (Bibo) bebe sempre no canto do balcão e sempre cerveja Antartica 

600 ml., Samuel (Samuca) bebe Brahma, gosta mais de beber aos domingos, Babau gosta de 

beber uma cachaça que foi batizada com seu nome no diminutivo, ”Roberto (Dandão) bota 

um babauzinho aí pra mim” sempre diz o Mangueirense e Velha Guarda do bloco Os 

Psicodélicos, cada um tem seu ritual, o bar é um ponto de (re)encontro, de passagem, de 

interações e também é um ponto de rodas de samba, de circulação de sambistas. 

 



44  

 
 

Bar do Dandão em dias de funcionamento. Arquivos do bloco. 

 

Dandão é funcionário dos Correios, seus colegas de trabalho, moradores do bairro e 

outros amigos, de vez em quando fazem uma confraternização no seu bar, até acadêmicos e 

núcleos de pesquisa da UENF e da UFF também organizam reuniões de projeto, de fim de 

ano e outras comemorações, os irmãos Toninho e Newton (Galo) são tão ligados ao bar que 

fizeram o aniversário de Galo lá, encomendaram salgadinho, lasanha, empadão, trouxeram a 

filha, o genro, o neto, alguns familiares mais próximos para comemorar, Toninho pediu para 

que fizéssemos um samba em homenagem ao aniversariante, seu irmão, tocamos algumas 

músicas e a festa ficou completa. Acabou se tornando uma pratica recorrente a minha 

participação em rodas de samba no bar de Dandão, tudo começou quando tinha acabado de 

começar a frequentar o bairro, eu, Dandão e Carlos Augusto conversávamos muito sobre 

samba, eu e Roberto acabamos ficando próximos e num belo dia empunhei meu cavaquinho e 

fui “cantar de galo” no bar de Roberto, ele gostou, na primeira roda de samba que  vi 

acontecer no recinto, Roberto me puxou, chamou o cara do banjo e disse ; “deixa meu 

chegado tocar uma aí”, eu estava meio relutante, balançando a cabeça negativamente; “para 

de bobeira e mostra aí o que você sabe” disse Dandão, e cá entre nós querido(a) leitor(a), 

dono de bar tem um poder de persuasão tremendo, eu mostrei o que sabia, cantei e toquei 

músicas de Almir Guineto, grande compositor, foram cantadas também por todos, com 

empolgação, o músico que me deu espaço pra tocar disse; “ você é bom heim?! Vou levar 

você pra eu poder ter um descanso durantes as rodas(risos)”, desde então eu participo de 

algumas rodas de samba no bar ou até mesmo as organizo quando Roberto me pede para tal, 

nesses inúmeros pagodes, uma situação que se repetiu diversas vezes me chamou a atenção, a 

exemplo da Mocidade, dos Psicodélicos, do Quilombo, do Quadrado Mágico, do Morrinho de 

maneira geral, as crianças são incorporadas ao samba, Jader quando está tocando no bar ao 

ver uma criança olhando muito sempre a chama com a mão, larga o instrumento deixando-o 

em posse do(a) aprendiz e o(a) orienta como bater ou não, me disse que foi assim que 

aprendeu e é assim que ensina, outras crianças já não precisam mais de orientação básica, já 
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são ou quase são profissionais e já chegam tocando sem cerimônia, é o caso de Pedrinho 

Damásio, Lazaro Domingues, entre outros, em algumas rodas recebemos a Leticia de 12 

anos, ela chega sempre com seu instrumento, um repique de mão e logo se junta aos 

sambistas, estas rodas podem ou não ter um aviso prévio, quando há algum motivo, jogo do 

Flamengo ou Seleção Brasileira, dia nacional do samba ou aniversario de alguém, até velório 

de cachorro é motivo pra se fazer um samba no Morrinho, mas quando este não é combinado, 

quando não há aviso prévio, o problema é rapidamente solucionado, se alguém chega com um 

cavaquinho, um banjo ou um violão, o próprio Roberto saca rapidamente debaixo do balcão o 

seu pandeiro e se perceber que a brincadeira está ficando séria pede pra João, seu filho, ir 

buscar o tantã, os outros instrumentos são garantidos por quem chega, os sambistas que 

circulam pelo centro da cidade desenvolveram a mania de deixar instrumentos guardados no 

carro, para qualquer emergência, as rodas só não acontecem caso não obtiverem o aval da 

verdadeira dona do bar, da matriarca Dona Beth, esposa de Dandão e que quando diz não é 

não e não precisa dizer porque, Roberto Duarte, em resposta, sempre fica com a última 

palavra; “tá bom Beth”. Dos diversos eventos que são e foram feitos em seu bar, Roberto 

gosta de destacar dois em especial, um é o samba que ele denominou de “nada pra fazer numa 

quarta de verão”, um evento, me disse ele, que era pra durar quatro meses e durou um ano e 

meio em “prol do Morrinho”, fez muito sucesso, o outro em especial foi o “samba do 

compositor”, que começou com uma roda de jongo e depois teve uma roda de samba, com 

sambistas, compositores cantando seus sambas autorais, inclusive Carlos Augusto e eu 

participamos, Dandão também é compositor, em algumas segundas feiras (dia de menos 

movimentação no bar) compúnhamos alguns sambas juntos, João, seu filho, algumas vezes 

me conta “algumas histórias de antigamente” do bar, me contou que os compositores em dia 

de disputa de samba-enredo na Mocidade ou no Psico, ficavam espalhados pelo bar 

corrigindo algumas estrofes e os interpretes gravavam a música na cabeça. Outro evento que 

vem se destacando é o Forró do Dandão que vai completar um ano de existência, é 

frequentado principalmente por universitários e pessoas da cidade que gostam de forró pé de 

serra, xaxado, baião e toda versatilidade dos músicos campistas e adjacências, alguns 

moradores do Morrinho vão, mas em menor número, geralmente ficam sentados ou em pé em 

frente as suas casas conversando uns com os outros “olhando o movimento”, “pegando uma 

fresca”, bebendo cerveja, as crianças brincam na rua, geralmente a noite jogam bola, andam 

de bicicleta, brincam de pique esconde, entre as ruas Cardoso de Melo e Lacerda Sobrinho ou 

só em uma das duas, o evento dura até a meia-noite e tem seu início as dezoito horas, 

acontece sempre aos sábados, é um evento quinzenal. 
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Dandão em seu bar no dia do Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivo pessoal. 

 

Na calçada do bar improvisa-se um palco, os músicos ficam de frente para as pessoas, 

que dançam na rua, é um dia muito movimentado no bar. Ao final do forró eu sempre chego 

mais pra perto do balcão, pois é nesse momento que Dandão está menos atarefado e bebendo 

com mais calma, para podermos conversar e como ocorre da esmagadora maioria das vezes, 

alguém que gosta de samba ou algum morador do Morrinho pergunta; "Dandão, e o samba? 

tem que voltar o samba)", dessa vez foi uma senhora da qual não conheço, Dandão sempre dá 

a mesma resposta; " to vendo isso, to vendo com minha rapaziada, vamos voltar isso com 

esse samba”, ao ser perguntado sobre o evento Roberto me diz que: 

 

 
“Eu como morador nato daqui, estabelecido aqui, sempre fiz grandes manifestações aqui pra 

manter a tradição do Morrinho. Fazendo um samba, reunindo meus amigos aqui na minha 

casa, hoje eu já tenho outras atuações como o forró aqui também (no bar), que não deixa de 

ser uma atuação cultural, né? A gente tem que ser eclético, gostar de um pouco de tudo. E o 

forró fez um bem danado aqui, pessoal gostou, mas sempre você vai vir aqui no Morrinho e 

você sempre vai ouvir um samba aqui. Ou aqui, ou na Mocidade Louca ou nos 

Psicodélicos...”. 

Foi cantarolado um samba no meio da apresentação de forró que aconteceu um dia 

após o falecimento de Queijinho, mais uma vez cantamos a musica que Dandão compôs pra 

ele, dessa vez no microfone, fui chamado ao palco e lhe fizemos essa singela homenagem, os 

moradores e próprio Dandão vieram me agradecer após a apresentação, toda vez que ele 

chagava no bar, todo mundo cantava essa musica, ele ficava lisonjeado, abria um sorriso e 

agradecia. Todo final de ano, Dandão faz o Dia do Pernil, quando vai se aproximando 

dezembro, muita gente lhe pergunta; “Quando que vai ser o Pernil?”, segundo Roberto, é 
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outro modo dele agradecer e também interagir, sociabilizar com os seus clientes e moradores 

do bairro que são também, em sua maioria, seus amigos, de vez em quando o pernil vem 

acompanhado de uma roda de samba. 

 

 

 

 
Forró do Dandão. Arquivo pessoal. 

 

QUADRADO MAGICO 

 

Num dia de semana, como outro qualquer, em 2017, bebendo cerveja no bar do 

Dandão, logo após o término do verão e consequentemente reinicio das aulas na 

Universidade, encontrei com Rogerinho e tive a honra de ser convidado pelo mesmo a 

comparecer e participar da roda de samba realizada quase que frequentemente em sua casa; 

“Mugabe, vou voltar com o samba lá do Quadrado, vai ser no sábado, aparece lá, a ‘senha’ 

é um ‘fardinho’
29

de latão” assim fui intimado a comparecer pela primeira vez ao Quadrado 

Mágico. Convite muito importante para minhas pretensões na pesquisa, pois só moradores do 

bairro, amigos, familiares e outros sambistas que tem esse privilégio, eu já tinha ouvido falar 

muito bem dessa roda de samba em Dandão e em outros lugares do Morrinho, escutei 

diversas vezes sobre a qualidade e alegria da mesma e não podia ser diferente, afinal de 

contas “é no Morrinho”. Chegou o sábado, o pagode teria seu inicio logo após o almoço, às 

14 horas, sai da minha residência na Rua Carlos Lacerda às 13h, parei no supermercado e 

comprei a “senha”, caminhei debaixo de sol forte, não demorou muito pra logo chegar à Rua 

Lacerda Sobrinho, eu vinha pela Avenida 28 de Março, dobrei a esquerda na Rua Obertal 

Chaves (Buraco Quente), o portão estava aberto, fui entrando meio tímido, vi uma casa verde 

e logo percebi que não era ali o “alvoroço”, avistei outra casa ao fundo e fui andando pelo 

corredor, ao final havia uma escada e alguém descendo, perguntei como chegava, fui 

orientado a subir esta escada e uma outra logo após ,subi os degraus e me vi dentro de uma 

 

29 Engradados de lata de cerveja. 
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varandinha e ao lado direito uma porta aberta, dentro havia um sofá, uma TV, era uma sala, 

logo deduzi que era a casa de Rogério, estava óbvio, o som estava mais alto, olhei pra frente e 

vi uma escada em espiral, com pequenos degraus e pouca segurança, enquanto subia eu 

pensava; “Meu Deus! se alguém for embora muito bêbado vai sofrer um acidente aqui” (e 

esse alguém poderia ser eu), ao final da escadaria a primeira pessoa que encontrei foi o dono 

do recinto, percebi depois que ele fica nesse ponto no começo da festa de propósito, para 

receber os convidados, me recebeu com um sorriso e um abraço, pegou a “senha” da minha 

mão, deu pra alguém colocar em um isopor com gelo e foi logo dizendo; “Mugabe, fica à 

vontade aí! Tem cerveja ali, comida aqui! Se vira aí!” eu tratei de me “virar”, me arrumaram 

um copo, uma cerveja, o calor estava forte, não pude resistir, perto da entrada ficava a roda  

de samba numa mesa grande retangular, os sambistas sentados em volta, atrás de cada cadeira 

tinha um papel, uma folha de mimeógrafo com os seguintes dizeres; “cadeira reservada para 

os músicos”, e eram praticamente as únicas cadeiras, o dono da festa me explicou o motivo; 

 

 
“vem muita gente. Nem dá pra botar cadeira e mesa assim... É em pé, todo mundo 

apertadinho. É cerveja que não acaba. Aí é assim. Tem sempre umas 3 ou 4 cadeiras que eu 

separo pras pessoas que não conseguem ficar muito tempo em pé. E a dos músicos também. 

Aí eu tive que botar escrito: ‘cadeira dos músicos’ se não a galera sai pegando né? Ai já 

viu... o mais importante aqui é o samba “ 

 

 
Ao centro da mesa da roda de samba uma imagem de São Jorge, Rogerinho é devoto 

do santo guerreiro, seu orixá é ogum, quando o entrevistamos se declarou umbandista, “meu 

santo é São Jorge, meu orixá é Ogum”, em algum momento do samba eles fazem uma 

oração, tocam um samba em homenagem a Ogum, Dandão, ao falar sobre o Quadrado fez 

questão de salientar: 

“essa manifestação lá do quadrado mágico, que é uma manifestação de samba, uma 

manifestação cultural, enaltece ainda mais o morrinho e traz um pessoal de fora, de samba. 

E no dia também tem a sua parte mística porque eles cultuam o nosso santo São Jorge, que é 

o nosso Ogum. Tem uma hora que eles cantam a oração de São Jorge, que é regido por 

Ogum na Umbanda. Então é uma manifestação do samba, mais uma manifestação religiosa, 

mais uma manifestação afrodescendente. Toda vez que tem eu faço questão de participar.” 
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Ao lado esquerdo de quem entra há uma geladeira da Antarctica, dessas de bar que 

geralmente só se consegue com a AMBEV (fabrica e distribuidora nacional de cerveja) uma 

churrasqueira a lenha e carvão, ao lado direito de quem entra estava, em outra mesa, havia 

comida, o acompanhamento do “tira-gosto”, farofa, arroz, salada, molho vinagrete, feijão 

tropeiro, podia se ver também desse mesmo lado direito umas caixas de som, mesa de som 

onde estava ligado os microfones e cabos conectando um cavaquinho e um violão de sete 

cordas, também havia dois banjos que não estavam conectados
30

, tinha pandeiro, surdo, tantã, 

tamborim, agogô, reco-reco, repique de mão e etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rodas de samba e imagem de São Jorge no Quadrado Magico. Fotos Rogerio. 

 

 

 

30 Geralmente não se conecta o banjo na caixa de som, pois o som que emite já é alto e grave. 
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Alguns músicos eu já conhecia “de outros carnavais”, alguns outros de vista e os 

demais nunca tinha visto, entre eles estavam o Mole-mole (ex-percussionista do grupo 

Tentasamba), Iago (Violão sete cordas), Serjão do Irajá (banjo), outros dois amigos de 

Goitacazes, Bruno Terrivel (cavaquinho), Elsinho (vocal e tantã) e alguns outros rostos 

conhecidos de sambas na quadra do Psicodélicos, Trailer do Amaro
31

, Dandão e demais 

lugares. Logo me dei conta que o Quadrado era na verdade um retângulo, uma metade desse 

retângulo é coberta, a outra metade não, acho que posso dizer que é uma varanda na laje, tem 

uma bela vista, dá pra ver o Convento e outros lugares da cidade, estava apreciando o samba, 

a vista e a cerveja, mas uma coisa não me saia da cabeça; “porque o Quadrado Mágico é uma 

varanda em forma de retângulo?”, quando perguntei a Rogerinho o porquê do nome, ele me 

disse que: 

 

 
“É o espaço, né? Que não chega a ser um quadrado. Aí um amigo meu, Bebeto, vizinho aqui, 

falou ‘Rapaz, isso aqui é o quadrado mágico’. E éramos uns quatro amigos, também. E 

mágico porque um espaço desse aqui, a gente bota 70, 80 pessoas.” 

 

 
Os sambas feitos no Quadrado estão sempre lotados. Muitos sambistas cariocas que vem se 

apresentar em Campos, visitam a casa de Rogerinho, foi o caso da bateria Surdo Um da 

Estação Primeira de Mangueira, assim como Juninho Tibau, Diogo Cabral, entre outros. 

 

 
Visita da bateria da Mangueira ao Quadrado Mágico. Foto Rogerio. 

 

 

 
31 Antigo trailer que funcionava como bar, tinha rodas de samba, o dono Amaro Também era sambista, ficava 

localizado na Rua Dr. Ultra, próximo aos Psicodélicos, foi fechado. 
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2-4- “Isso aqui é Morrinho” - O Grito de Carnaval do Morrinho, Boi Motivo, a 

Fogueira e os Meninos do Morrinho. 

 

 
GRITO DE CARNAVAL DO MORRINHO 

 
O Grito de Carnaval do Morrinho tem sido um evento de suma importância nos 

últimos anos, se tornando a maior resistência contra aqueles que fazem de tudo para o 

carnaval de samba da cidade morrer. Teve seu início em 2016, hoje em 2019, foi realizada 

sua quarta edição, sempre acontece uma semana antes do carnaval, foi pensado, construído, 

como já dito, com o intuito de protestar contra a mudança da data oficial do carnaval de 

samba da cidade e os cancelamentos do mesmo, hoje é o único carnaval de samba fora de 

época do mundo, passando a ocorrer em abril, maio, junho, ou agosto, qualquer mês que seja 

depois de janeiro, fevereiro e março, isso quando de fato ele acontece pois o mesmo foi 

cancelado nos anos de 2015, 2017 e 2018, “causando reboliço na cidade” (Jornal Terceira 

Via), ocasionando num conflito com os sambistas, carnavalescos e admiradores. 

 

 
Meninos do Morrinho e Criança com medo do Boi Motivo no Grito de Carnaval. Arquivo do Bloco. 

 

 

Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivos do Bloco 
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O Grito acabou por ser tornar também um resgate do antigo e famoso carnaval de rua 

da cidade, pois o evento mistura muitas manifestações, no repertorio nostálgico a banda do 

Morrinho toca marchas/marchinhas de carnaval, ao mesmo tempo as crianças e adultos jogam 

confetes e serpentinas e se divertem com a apresentação do Boi Motivo, no último ano as 

crianças “lá do Morrinho” perguntaram a João Gabriel (dono do Boi Motivo) se eles 

poderiam confeccionar um boizinho só deles pro dia do Grito, depois de um sorriso, João 

disse que sim, ao decorrer da festa os Boizinhos fazem seu desfile ao som das baterias 

Furiosa do Morrinho, Sinfonia Louca e dos Meninos do Morrinho. Voltaremos a esse evento 

no capitulo seguinte. 

 

Boi Pintadinho dos Meninos do Morrinho e Chamada para o 2° Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivos do 

Bloco. 

 

 

 

 
Boi Motivo e crianças do bairro. Arquivos do bloco. 

 

FOGUEIRA 

 
Quando fui convidado pelas filhas de Jorge da Paz Almeida a comparecer a tão famosa 

Fogueira, fui orientado pelas mesmas a levar meu banjo, não achei estranho o pedido, àquela 

altura, já tinha me dado conta que no Morrinho qualquer motivo é motivo pra sambar. O 

portão da casa de Cléa e Clecia Almeida estava aberto, é deixado assim no dia da Fogueira, 
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assim como no dia que tem samba no Quadrado Mágico, as pessoas entram sem chamar, 

chegam trazendo bebida e comida, ou estes já enviados para a casa das anfitriãs, horas antes 

da festa, é o caso de Elizabete Duarte (dona Beth, tia Beth ou Beth ), ela nunca vai mas 

sempre manda um panelão em nome da família, geralmente caldo, mais por causa do 

temperatura baixa desta época do ano, ao contrário de Beth, Dandão sempre vai a festa e 

quando perguntado sobre, abriu um sorriso e me respondeu; 

 

 
“Ah, rapaz... é um evento importante aqui, que é especificamente cultuada na família de 

Jorge da Paz Almeida. Lá eles cultuam todo ano uma fogueira, que é uma manifestação 

afrodescendente e que faz parte da cultura dos negros, faz parte da cultura do samba, porque 

o negro é da cultura do samba” 

 

 
Eu saí entrando, o portão estava aberto como já dito acima, as crianças vestidas a 

caráter corriam pela calçada e pelo corredor que fica logo após o portão, corriam e jogavam 

bombinhas
32

 pra todo lado, cruzei o corredor carregando o banjo, ao final, olhei para o chão 

ao meu lado esquerdo, e lá estava uma imagem de Xangô rodeado de velas acessas,  levantei  

a cabeça, estava num quintal cheio de gente, ao centro uma quantidade considerável de lenha 

no chão, colocados obviamente para dar vida a fogueira, em volta mesas e cadeiras, 

cumprimentei alguns poucos acadêmicos que estavam no recinto e alguns outros moradores, 

cheguei na varanda da frente da casa e encontrei com Cléa que me abraçou, disse pra eu ficar 

à vontade, mais ao lado, também na varanda, o Prof. Olivier Almeida Filho tocava teclado e o 

repertorio era forró e alguns sucessos típicos da festa de São João, a exemplo  das crianças 

que encontrei na entrada, algumas pessoas foram vestidas a caráter, na parede da varanda 

algumas imagens de Santo Antônio, São João e como não podia faltar, algumas bandeirinhas 

típicas de festa junina espalhadas pela varanda e pelo quintal. Entrei na casa, na sala tinham 

quadros pendurados na parede, me aproximei para ver do que se tratavam, eram sobre Jorge 

da Paz Almeida, títulos e homenagens feitas a ele, matérias de jornais e etc. 

A festa tem o intuito de promover uma confraternização, socialização/interação e 

instruir os mais novos, em um dado momento, uma das anfitriãs, Clecia, pede silencio e todos 

se reúnem em volta da fogueira, então ela se dirige aos mais novos explicando a importância 

 

32 Ou estalinhos, são enrolados com um pouco de pólvora, ao jogar do chão fazem um barulho, as crianças 

adoram. 
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do fogo para o ser humano, a importância, as dificuldades e orgulho de ser negro, de onde e 

como os negros, seus descendentes, vieram; “nós viemos da África, vocês devem saber de 

onde vieram e se sentirem orgulhosos de serem negros”, depois a fogueira é acessa, são 

cantados alguns pontos de jongo e de candomblé, as crianças correm em volta da fogueira 

jogando estalinhos, milho e outras frutas para Xangô, é uma festa muito esperada no 

Morrinho, principalmente pelas crianças. 

 

 
MENINOS DO MORRINHO 

 
Ao frequentar ou a morar no Morrinho até o observador menos atento pode perceber a 

movimentação de crianças soltando pipa, jogando bola ou carregando/tocando instrumentos 

de bateria ou instrumentos improvisados, Alain Koch que mora pelas mediações, através do 

celular, gravou um vídeo das crianças tocando instrumentos descartáveis, latas com areia 

dentro improvisando chocalhos, baldes improvisando surdos e repiques, pedaço de madeira 

como baquetas, no vídeo reproduziam um samba-enredo da Beija- Flor de Nilópolis, Alain 

postou a gravação em sua página no facebook com a seguinte legenda; 

 

 
“Morrinho é o berço do Samba Campista e não tem jeito!!! Desde pequeno a molecada já 

mostra o que corre nas veias de verdade. Detalhe que eles estão interpretando o samba da 

Beija Flor de Nilópolis, que tem uma letra um tanto complicada pra idade deles…” 

 

 
Eu estava no Farol de São Thomé, era mês de fevereiro, estava de férias, recebi a 

mensagem de uma amiga me informando que os Meninos do Morrinho iriam “aparecer na 

Fátima Bernardes”, fiquei sem entender o que estava acontecendo, ela então me disse que o 

vídeo gravado por Alain viralizou e teve mais de 16 mil compartilhamentos em menos de 24 

horas, uns do que compartilharam foi o interprete da Beija- Flor, Neguinho da Beija-Flor, que 

muito se emocionou com o vídeo, após esse sucesso relâmpago eles acabaram sendo 

convidados a comparecer ao programa. 
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Meninos do Morrinho no programa Encontro com Fátima Bernardes e brincando de carnaval no Morrinho 2. 

Arquivo Gabriela Fonseca. 

 

 

 
No programa, que foi exibido dia 9 de fevereiro de 2018, as crianças se apresentaram 

com seus instrumentos feitos de produtos reciclados, os mesmos que foram usados no vídeo 

que Alain gravou, logo depois a apresentadora Fátima Bernardes, chamou ao palco a bateria 

da Escola de Samba Beija- Flor de Nilópolis e seu interprete Neguinho da Beija-Flor, as 

crianças não sabiam desta surpresa, ficaram muito emocionados, puderam abraçar um dos 

seus ídolos, ganharam instrumentos da bateria da Beija-Flor, Neguinho ficou bastante 

emocionado, chorou, disse que lembrou sua infância, que ele e outros também usavam latas 

de goiabada, de tinta, o que desse. Os Meninos do Morrinho voltaram pra Campos 

apadrinhados pelo interprete e muito empolgados, não podia ser diferente, estavam sendo até 

contratados para tocar em algumas festas particulares. 

 

 

 

Os Meninos faziam um caminho de avenida, de passarela e literalmente desfilavam, 

saiam do Morrinho 2 (ou saiam de “lá” do Morrinho) cruzavam a rua das Palmeiras e a rua do 

Convento e vinham pela rua Cardoso de Melo (ver caminho no mapa em anexo I) tocando os 

seus instrumentos, ostentando os presentes dados pelo seu padrinho, quem estiver em 
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Dandão, consegue ouvir eles se aproximando e alguém sempre grita; “ó! Eles tão vindo aí 

heim”, quando eles finalmente chegam é uma alegria geral, mas ainda é só a primeira 

passagem, sem recuo da bateria, continuam pela Cardoso de Melo e vão até a rua Dr. Ultra e 

voltam até Dandão para a empolgação dos que ali estão, então finalmente fazem o recuo da 

bateria e ficam parados por ali um tempo, tocando, quando a bateria vai saindo, Dandão 

manda segurar e sempre dá pra eles dois litros de refrigerante, alguma empadas e eles seguem 

de volta “lá” pro Morrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOI MOTIVO 

 
A primeira vez que avistei o Boi Motivo, ele estava na calçada da casa de João 

Gabriel, dono do Boi, fiquei curioso, até então não tinha visto boizinho no Morrinho, 

atravessei a rua e perguntei sobre o boi, João me disse que era o boizinho deles que saia só ali 

no bairro antes do carnaval. O Boi que João dispunha era um boizinho pequeno, miúdo, até 

que o dono do Boi Capeta, Beto (BAIXINHO), lhe doou o Boi que o mesmo não usava mais, 

como relata Dandão; 

 

 
“surgiu o Boi motivo, que começou muito simples de início. Foi criado como um boizinho 

muito pequeno, muito frágil, que veio crescendo e crescendo. E no início dele, a batida era 

feita em latas. Era batido com as crianças aqui nas latas de tinta. Até que em dois, três anos, 

teve uma revitalização do boi, aonde chegou a bateria e começou a agregar mais. Então veio 

da doação do boi capeta para o boi motivo, que tem até hoje”. 
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Boi Motivo no Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivos do bloco. 

 

Quando o mês de julho termina e o ano começa a se aproximar do fim, os moradores 

costumam chamar João Gabriel e lhe perguntar; “ta precisando de alguma coisa pra ajeitar o 

boi?”, “tá precisando do que aí?”, “vê aí o que está faltando e fala comigo”, ele responde 

que vai dar uma ‘olhada’ e que em breve dará um retorno, os moradores sempre ajudam na 

reforma do boi, entendem essa e outras ações como coletivas, solidarias, importantes, fazem 

tudo “em prol do Morrinho”. Esse entendimento das coisas, essa visão de mundo que os 

redutos do samba campista têm é uma herança deixada por baluartes, bambas que eram 

agentes políticos, conquistadores de espaço como o “repórter da massa musical” Geraldo 

Gamboa e no caso do Morrinho o Cidadão do samba Jorge da Paz Almeida. 
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3- “Com que roupa eu vou ao samba que você cancelou?” 

 

 

 
Sons distantes, gritos e lamentos 

Lutas, dores, sofrimentos 

Hábitos de vários lugares 

Cultura vinda dos mares 

Para fazer uma nação 

Cantos, danças e rituais 

Em incontroláveis vertigens 

Sobre influências regionais 

Nosso samba teve origem 

É o Maracatu, é ô ê Gongada 

Moçambique Caiapó 
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Cabloquinho Maculelê 

Candomblé e umbigada ê ê ê 

Ismael da Silva organizou os bambas 

Em principio batucadas 

Depois Escola de Samba 

Verdadeiros heróis 

Que veladamente combatem 

Em simpósio abrem o debate 

Como reivindicação 

Para ocupar o lugar que não lhe quiseram dar 

Como polo de integração. 

 

 
Escolas de Samba, Origem e importância – Jorge da Paz Almeida 

 

 

 
 

A prefeitura do município alterou a data oficial do carnaval de samba em 2009,  a 

partir desse ano a festa passou a ser realizada a partir do mês de junho, como se não fosse o 

suficiente, cancelou os carnavais de 2015, 2017, 2018. Em 2015 alegou que “a atual crise 

econômica do país fez com que o município tomasse essa decisão”, neste ano a prefeitura 

adiou duas vezes o carnaval antes de cancelar, o que causou reboliço, protestos dos 

carnavalescos, alguns jornais, como o folha da manhã, publicaram que a notícia foi recebida 

com choro e indignação nos barracões, não só pelo cancelamento, mas também pelos gastos 

já feitos pelas agremiações, algumas Escolas e Blocos afirmaram já estarem prontos para 

desfilar, a LIESCAM notificou que pediria ressarcimento a Fundação Zumbi dos Palmares
33

, 

depois de adiar duas vezes e cancelar o carnaval a prefeitura emitiu uma nota explicando que 

crise financeira era aquela; 

 

 

"Devido à crise internacional da cotação do barril do petróleo e a redução brusca das 

participações especiais, a Prefeitura de Campos está redimensionando as atividades, 

inclusive o calendário de eventos" (publicado pelo G1) 

33 Atual superintendência da igualdade racial, responsável na época pelo repasse de verbas. 
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Nos anos que se sucederam, com exceção de 2016 (ano de eleição), muitas notas 

emitidas pela prefeitura seguiam os dizeres; “devido à crise...” e “o rombo deixado pela 

gestão anterior...”. Em agosto de 2017, eu estava com alguns amigos na quadra de samba 

d’os Psicodélicos quando de repente, ocorreu um momento atípico, a roda de samba parou, a 

locutora do bloco informou pelo microfone que uma pessoa tinha informações que foram 

passadas pela prefeitura e daria explicações sobre o cancelamento do carnaval de samba 

daquele ano, explicou que a “prefeitura não tinha verba devido à crise”, “a prefeitura está 

buscando patrocinadores da iniciativa privada para tornar viável a realização do desfile”, 

pois “o governo anterior
34

 deixou os cofres zerados”, o funcionário do município foi vaiado, 

começaram a discutir com o mesmo, o clima ficou tenso, as pessoas gritavam coisas que não 

dava pra ouvir pois esperneavam todos ao mesmo tempo mas era nítido o jeito e os gestos de 

indignação, apontavam o dedo indicador pra frente, em direção ao informante, de maneira 

agressiva, antes que as coisas piorassem, a locutora sacou o microfone da mão do “rapaz da 

prefeitura” e mediou o desentendimento, logo se acalmaram os ânimos e o samba continuou. 

Em fevereiro deste mesmo ano, o novo prefeito Rafael Diniz, em entrevista ao jornal Terceira 

Via, afirmou que; 

 
“não há condição de se fazer o carnaval... Nós conversamos com os carnavalescos e 

dissemos a eles que agora a história mudou. Não vai ter mais enrolação e nem falsa 

promessa. O que eu puder fazer, vou dizer que posso. O que não puder fazer, vou dizer que 

não posso e explicar o motivo”. 

 

 

Os rumores de que não haveria o carnaval já haviam causado polemica. Em novembro 

de 2018 após mais um ano de promessas não cumpridas a prefeitura de Campos, através do 

Jornal Terceira Via, prometeu que o carnaval seria em março de 2019, nos dias 15, 16 e 17, 

duas semanas após a data oficial do calendário nacional, e ainda prometeu que seria “o 

melhor carnaval de todos os tempos”, o carnaval foi novamente adiado e no dia 26 de março 

do mesmo ano, a prefeitura publicou em seu diário oficial um chamamento público, um edital 

para; “seleção de agremiações carnavalescas, com objetivo de formalizar parcerias por 

recursos da fundação Jornalista Oswaldo Lima” que eles denominaram de “1° festival de 

 
34 Governo Rosinha Garotinho. 
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samba – Escolas, Blocos e Bois Pintadinhos de samba de Campos dos Goytacazes”, segundo 

o edital os desfiles seriam realizados nos dias 18 e 19 de maio do mesmo ano, entretanto, 

assim como em outros anos, a prefeitura adiou os desfiles para os dias 28, 29 e 30 do mês de 

junho, uma semana antes dessa ultima promessa acabou adiando novamente para outubro, só 

em 2019 o carnaval de samba foi adiado por três vezes. Durante o ano as pessoas do bairro 

sempre perguntam umas às outras; “e aí? Vai ter carnaval?”, “vai ter carnaval esse ano?”, 

as respostas sempre são; “não sei”, “tá pra ter tal dia/tal  mês”,  “vai  nada,  foi  

cancelado”, “foi adiado”, diante dessas respostas e do descaso da prefeitura, os moradores 

demonstram desconfiança e indignação, as tensões que envolvem essa disputada arena só 

aumentam. 

 
3-1- “Nosso carnaval não pode morrer” 

O Grito de carnaval do Morrinho foi criado com o intuito de resistir nessa arena de 

intensas disputas e golpes covardes, foi organizado pelos moradores do bairro afim de 

resgatar seu antigo carnaval de rua, protestar contra a alteração da data oficial, entendendo 

que não há nenhum glamour em ser o único carnaval de samba fora de época do mundo e 

protestar também contra os cancelamentos do mesmo que ocorreram nos anos de 2015, 2017 

e 2018. A primeira edição do Grito ocorreu em fevereiro de 2016, ano seguinte ao primeiro 

cancelamento em 2015, neste ano de 2019, o evento chegou a sua quarta edição sendo um 

sucesso, o público mais que dobrou, este é geralmente formado pelos moradores, por 

sambistas de outros lugares da cidade, universitários e amantes dessa festa popular. Os 

moradores fizeram uma enquete no facebook pra saber qual frase os demais moradores e 

frequentadores gostariam de ver e ter na blusa do evento, com a indagação; “qual seria o seu 

GRITO?”, os moradores colocaram dez sugestões na postagem para que o internauta pudesse 

escolher alguma delas, as frases eram bem criativas e diretas como; “O nosso carnaval não 

pode morrer!”, “Não cutuque cobra com vara curta. Taí o nosso carnaval!”, “Eu sou a 

resistência! Serei sempre MORRINHO!”, “Aqui está minha razão, minha vida. 

MORRINHO”! 
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Barraca da velha guarda no Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivos do bloco. 

 

 

“O nosso carnaval não pode morrer!” foi a frase vencedora e estampada na blusa do 

evento que é vendida antecipadamente e também durante todo o evento pelo valor de vinte 

reais, revertido para subsidiar, em parte, os custos do evento que estão longe de serem 

poucos. No evento, a cerveja só é vendida em lata, os comerciantes do bairro entendem que 

essa forma é a mais segura para uma festa de grande porte, pois qualquer confusão, embora 

nunca tenha ocorrido, ter vidro por perto não seria muito inteligente, a segurança da festa é 

feita pelos moradores; “a gente mesmo faz a nossa segurança” me disse Jader, geralmente o 

vereador Abu contribui com um ou dois seguranças de sua empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Confetes e serpentinas no Grito de Carnaval do Morrinho. Arquivos do bloco. 
 
 
 

 

O evento acontece sempre a uma semana da data oficial do carnaval, um palco é 

montado na Rua Cardoso de Melo, de frente para a Rua Lacerda Sobrinho (ver mapa do 
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anexo I) nos primeiros anos foi colocado um trio elétrico, a festa é cercada por barracas e 

carrinhos que vendem quase tudo, tem comida vegetariana, tem salgados, caldos, cerveja e 

cachaça, churrasco, pipoca, churros, mini pizza, para adquirir o direito de poder vender algo 

na festa, o interessado ou a interessada tem de procurar a organização e lhe é cobrada uma 

taxa, se for morador do bairro, essa tarifa sai por um custo menor do que para “os de fora”, a 

Velha-Guarda do bloco está sempre presente com sua barraca, a diretoria do bloco, assim 

como da Escola de samba, também marcam presença com suas barracas. 

 
Todas as instituições do bairro, geralmente participam da festa, a primeira apresentação, 

cantando marchinhas, sempre fica a cargo da Banda do Morrinho
35

, ao mesmo tempo os 

foliões se divertem com confetes e serpentinas, principalmente as crianças que em sua 

maioria vão fantasiadas, assim como os adultos, enquanto a banda se apresenta no palco, o 

Boi Motivo faz a alegria da criançada no asfalto e deixa os adultos com expressões 

nostálgicas, logo após a banda, as baterias “Furiosa do Morrinho” e “Sinfonia Louca”, juntas, 

formando uma só orquestra de percussão, são as responsáveis por dar seguimento a festa, são 

cantados e tocados sambas-enredo das Escolas de samba do Rio de Janeiro que fizeram 

sucesso, antigos sambas-enredo das agremiações do bairro e os últimos sambas-enredo 

vencedores que iram para um suposto desfile daquele ano, depois de algumas músicas, as 

baterias juntamente com o Boi Motivo, alguns foliões e nesse último ano, os Meninos do 

Morrinho com seu boizinho, percorrem um caminho (ver no mapa no anexo I) saem de onde 

está o palco na rua Lacerda Sobrinho, viram na Rua Visconde do Itaboraí e depois a direita na 

Rua Silva Tavares e retornam à Rua Cardoso de Melo pela Beira-Valão (Canal Campos- 

Macaé), a festa tem seu início por volta das vinte horas e termina por volta das três, quatro 

horas da madrugada. 

 
3-2- “Se eu tiver que brigar pro samba acontecer eu vou brigar” 

 
 

A Confraria do Morrinho, composta por Cléa Almeida, Silvio Feydit, Roberto Dandão, 

João Gabriel entre outros, se reúne no bar de Dandão geralmente as terças e/ou quintas-feiras 

dos meses que antecedem o carnaval para organizarem o Grito, geralmente as reuniões são 

para acertar detalhes, onde e como serão feitas as blusas, quanto foi ou será arrecado em 

 

 

 

35 Idealizada por Jorge da Paz Almeida e tem como marca instrumentos de sopro. 
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dinheiro através da ajuda de colaboradores
36

, quantos lugares/barracas serão vendidos para 

comercializar bebidas e comida e enviar pedidos aos órgãos responsáveis como o corpo de 

bombeiros, guarda municipal e a prefeitura municipal, este último tem negado a maioria dos 

pedidos solicitados e na maioria das vezes só envia um ou dois banheiros químicos, neste ano 

de 2019, a prefeitura agregou ao calendário oficial de carnaval do município
37

 o Grito de 

Carnaval do Morrinho com o nome de “bloco Grito do Morrinho” o que causou indignação 

no bairro, Cléa em tom de reclamação me disse que; “a prefeitura bateu a porta na nossa 

cara até a primeira semana de fevereiro: ‘A prefeitura não tem banheiro, não tem mais 

agenda...’. E aí depois vai lá e assume?”. Em resposta A Confraria do Morrinho enviou a 

prefeitura uma nota de repudio; 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 
 

A organização do 4º GRITO DE CARNAVAL DO MORRINHO - composta pela 

Academia de Ritmos Mocidade Louca, Banda do Morrinho, Bar do Dandão, Boi 

Motivo, Confraria do Morrinho e o G.R.B.S Os Psicodélicos - vem a público 

manifestar o seu repúdio pela incorporação do Grito no calendário de carnaval da 

Prefeitura de Campos de Goytacazes, com o nome de “Bloco Grito de Carnaval do 

Morrinho”. 

Assim, em primeiro lugar, entendemos a grandiosidade e diversidade do Morrinho 

como um fator que agrega as instituições referidas na composição do Grito, e, 

portanto, não nos consideramos apenas um bloco, e sim uma grande confraternização 

que conta com sambas, marchinhas, bois e demais manifestações carnavalescas. Em 

segundo lugar, o Grito se origina justamente como uma voz, um berro contra o fim do 

encanto que é o carnaval de Campos dos Goytacazes, contra aqueles que mandam e 

desmandam em nossa festa, alterando datas, cortando subvenções e debochando de 

agremiações históricas e importantes para a cultura popular campista. Nossa festa 

está na rua, não pelo poder público; mas sim, pela colaboração de comerciantes de 

nossa área e importantes colaboradores particulares, pessoas simples e sensíveis a 

nossa causa, que nos ajudam a não deixar o samba morrer. 

 
36 Comerciantes locais e moradores do bairro ajudam a viabilizar a festa financeiramente. 
37 Só o carnaval de samba é cancelado, o carnaval realizado na praia do Farol de São Thomé e em alguns outros 
lugares como Lagoa de Cima, Morro do Coco, onde são colocados palcos para shows, ocorre normalmente. 
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Pelo quarto ano consecutivo, decidimos fazer a festa pela fresta junto de nossa 

comunidade como resposta ao processo de desvalorização do carnaval e o descaso 

com a maior festa popular do Brasil, na qual, segundo registros, o de nossa cidade é 

apenas saudades. Nossa festa celebra mais um ano de resistência e insatisfação 

contra aqueles que pensam ser a cultura popular algo incapaz de informar e 

mobilizar mercado. Um país, um estado e uma cidade que não dá o devido valor às 

suas manifestações culturais, renegam seu povo e consequentemente, sua própria 

história. 

Nosso evento existe para chamar a atenção quanto a importância das expressões 

populares locais e, principalmente, da volta do carnaval na nossa cidade. Aqueles 

que não entendem o recado e querem fazer de nós uma estatística, tão somente pelo 

registro de procedimentos e burocracias do poder público, o nosso recado é: Não 

vamos nos calar diante daqueles que não colaboram para a promoção da cultura 

carnavalesca enquanto patrimônio do município de Campos. Não somos apenas um 

bloco e muito menos massa de manobra para marketing político. 

 
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2019 
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Banda do Morrinho se apresentando no Grito. Arquivos do Bloco. 

 

 

Logo após o envio da nota, em resposta, a prefeitura atendeu aos pedidos solicitados, 

como me disse Cléa; “A nota circulou na terça, na quinta eles começaram a ter tudo. Teve 

tudo. Na sexta-feira à tarde tinha tudo pro grito. Tinha banheiro, polícia, tudo”. Este foi o 

primeiro ano em que a prefeitura atendeu a todas as solicitações, devido ao ocorrido, 

obviamente. 

 
 

Aluisio Feijão integrante da velha guarda e ex mestre de bateria do bloco. Arquivos do bloco. 

 
 

A prefeitura não entende o carnaval de samba da cidade como patrimônio imaterial. 

Jader se sente frustrado com o descaso e promessas do poder público com a maior festa 

popular do planeta: 

 
“Eu me sinto o cara mais triste, porque eu convivi muito anos com o carnaval desde que eu 

nasci. Vendo o carnaval, vendo os desfiles. Então não ter carnaval pra mim é a maior 

tristeza que tem no mundo. As agremiações paradas. Prefeito fala ‘ah, vai ter...’ há três anos. 

Há três anos fala que vai ter carnaval e nada! Mas seu tiver que brigar pro samba acontecer 

eu vou brigar”. 
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Segundo Dandão o samba é cultura, é uma manifestação popular e as pessoas 

responsáveis pelos órgãos públicos estão se esquecendo da importância do samba para se 

divertir, manifestar e resistir, se diz preocupado e frustrado quando perguntado como se 

sentia em relação ao cancelamento dos carnavais: 

 
“Eu me sinto frustrado e preocupado, o povo não pode estar excluído disso. E infelizmente 

não existe esse pensamento, e tem que existir. De cultura, de agregação de pessoas, de 

manifestação popular. Tem que ter os olhos voltados pra isso”. 

 
Dandão vê o samba como uma forma de aprendizado, como algo que “abre a mente”, 

pois carrega uma visão crítica, uma visão de mundo, uma filosofia própria. Lima (2012) 

aponta alguns estudos que demonstram alguns “aspectos simbólicos que perpassam o mundo 

do samba para além da Escola de Samba”; 

Estudos como o de Augras (1998), Cavalcanti 

(1995), Goldwasser (1975), Leopoldi (1977), mostram processos, valores, 

símbolos, socializações e sociabilidades que estão focados na Escola de 

Samba ,como elemento mais visível do mundo do samba. Mas existe uma 

variada gama de atividades da cultura do samba durante todo o ano que 

acontece fora e independente das Escolas de Samba. São Shows, programas 

de rádio, revistas, colunas de jornal, projetos sociais e culturais, pagodes e 

rodas de samba espalhados por boa parte da cidade, além de almoços, festas, 

comemorações e atividades de solidariedade” Lima (2012: 62) 

 

 

Nessa grande escola que é a cultura do samba, onde o compartilhamento de saberes é 

algo inerente, o Morrinho teve um grande professor, se a Portela teve Paulo Benjamim de 

Oliveira como mestre e a Serrinha teve Ivone Lara e Silas de Oliveira, assim como o Estácio 

teve Ismael Silva, o Morrinho teve Jorge da Paz Almeida. 
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Bateria da Mocidade Louca e dos Psicodélicos desfilando no Grito. Arquivos do bloco. 

 

 

 

3-3- Jorge da Paz Almeida, o professor. 

 

 
Eu não conheci Jorge, já havia ocorrido seu gurufim quando comecei a frequentar o 

Morrinho, mas tenho a sensação de que o conheço, seu nome sempre é lembrado em prosas 

por todo o Morrinho e também pela cidade, falou em samba tem de se evocar o seu nome, era 

um verdadeiro conquistador de espaços, foi o protagonista, o precursor do carnaval de samba 

de Campos, lutou pela institucionalização do mesmo. Jorge Chinês foi escritor, compositor de 

inúmeros sambas conhecidos na cidade, presidente e idealizador da Associação das Escolas 

de Samba de Campos (AESC), foi presidente e ajudou o Bloco Felisminda Minha Nega a 

conseguir uma sede própria, foi patrono da cadeira de numero vinte e seis do Instituto 

Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes, acumulou diversas homenagens e títulos 

como o de cidadão do samba, organizava simpósios de samba, fazia mutirão pro carnaval 

acontecer
38

, foi presidente do Campos Atlético Clube (Roxinho) onde também foi jogador, 

fundou o São Cristovão Futebol Clube, foi o primeiro negro a adentrar nos carnavais de 

clube, onde só brancos podiam participar, lutava pela legitimidade de um povo, o povo negro, 

fez do samba, da musicalidade, sua maior e melhor ferramenta na luta por igualdade.(FILHO 

2017) 

Para os sambistas do bairro e para outros sambistas da cidade, Jorge foi o maior 

baluarte que aqui pisou, todos do bairro que o conheceram aprenderam samba com ele, 

segundo os entrevistados deixou um legado inalcançável. Rogerinho, quando perguntado 

sobre Jorge Chinês me disse que: 

 

38 Quando o Rio Paraíba do Sul transbordava provocando enchentes na cidade, o carnaval era ameaçado, Jorge 

buscava ajuda de comerciantes e terceiros e fazia um mutirão para tornar viável a realização do desfile 
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“Quando a gente passava, pedia benção a Seu Jorge, não tem como. Seu Jorge, tio Russo, 

são baluartes daqui que a gente passa e tem que tomar benção. Eu sou cercado de velha 

guarda boa. Aqui do lado eu tenho Silvinho Feydh, aqui atrás eu tinha seu Jorge, do lado 

aqui meu tio Russo. Aqui pra gente eles não morreram. São sempre lembrados. Estão 

presentes entre a gente em todo momento”. 

 

 
Dandão se emociona ao dizer que Jorge foi seu professor de samba, que o inspirou e 

que se o Morrinho hoje é berço do samba é graças a ele: 

 

 
“Jorge da Paz Almeida não era professor, era inspetor do Liceu. Mas no samba ele era 

professor. Identificado como grande compositor e escritor, com um grande conhecimento, 

que transmitia isso através do samba. Fazia o samba acontecer. Era um homem de uma 

cultura muito grande, de uma visão expansiva, agregadora, entendeu? Então eu também tive 

uma inspiração muito grande nele. Porque além de amigo e primo, era uma pessoa de 

grande visão no samba” 

 

 
Jader, o mais novo dos quatro que entrevistamos, quando perguntado se conheceu 

Jorge exibiu um sorriso de satisfação e nos disse que: 

 

 
“Toquei muito samba dele. Já fiz muitas participações nos sambas dele. Pra mim é um dos 

maiores baluartes que tem em Campos. É ele, Geraldo Gamboa e Manuel Tancredo. São os 

três maiores baluartes dentro do reduto do samba em Campos. Jorge da Paz Almeida, peguei 

na época que ele era presidente da Mocidade Louca. São meus maiores influentes no samba. 

Eu tive a honra de tocar com eles. São uma influência pra mim e pra muitos novos que vem 

aí”. 

Jorge era uma pessoa a frente do seu tempo, suas estratégias e visão para o sucesso  

das agremiações faz lembrar outros bambas, outros enormes legados deixados na cidade do 

Rio. 
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3-4- “O Negro é da cultura do samba” 

 
Muitos dos que se julgam os intelectuais da planície, os contemporâneos dos “homens 

bons”, teceram críticas sobre sua obra, balbuciavam ao afirmar que seu livro “Campos 50 

anos de carnaval” (1925-1975) foi produzido em caráter amador, pois não seguia uma ordem 

cronológica e não era paginado, este mesmo livro, caro (a) leitor (a), é a maior referência 

bibliográfica para qualquer um que queira aprender/pesquisar sobre o carnaval e o samba da 

cidade, nada tinha sido escrito sobre essa temática até então, foi o autor quem deixou uma 

parte considerável de registros, o livro é pautado em suas memórias, “são 50 anos de 

carnaval segundo Jorge da Paz Almeida” (Almeida 1992), na cultura do samba o ensino de 

aprendizagem, a transmissão de saberes, é feita através da memória coletiva, da oralidade, 

Jorge Chinês foi além, como visionário e grande estrategista que foi, sabia que eram 

necessárias todas as estratégias disponíveis para a integração do negro na sociedade através 

da cultura do samba, sua filha Cléa, deixa isso evidenciado em sua fala: 

 

 
“Ele trazia prefeito, deputado, pra dar visibilidade. E ele vai socializando o samba. Numa 

época que negro não podia ir a carnaval de branco, nós éramos sócios do Saldanha da 

Gama, do automóvel clube...E aí ele traz a galera da elite campista pra desfilar na Mocidade 

Louca, porque conquista também a classe média alta”. 

 

 
Jorge levava os alunos e professores do Liceu de Humanidades de Campos em 

excursões para visitar as Escolas de Samba do Rio, como o Império Serrano, por exemplo, 

um dos mais tradicionais redutos do samba, os professores e alunos ficavam maravilhados 

com todo aquele esplendor, com todo aquele garbo, “lá eles viam que samba não tinha nada 

demais, até dono de Jornal vinha com a família desfilar”, disse-me Cléa. Jorge era inspetor 

de alunos no Liceu, escola frequentada, nessa época, pela elite e classe média da cidade, no 

corredor de um dos prédios do colégio tombados como patrimônio histórico, ficam várias 

placas de mármore com homenagens por escrito a turmas que ali se formaram, vários 

professores, diretores, pessoas que foram pra guerra e uma em homenagem a Jorge, 

provavelmente deve ser o único negro e sem sombras de dúvida o único inspetor 

homenageado naquela parede. 
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Placa de mármore em homenagem a Jorge da Paz Almeida com erro de escrita. Foto Luan Mugabe. 

 

 

 
No Rio de Janeiro a classe média começou a invadir as quadras e passou a ser 

destaque das Escolas, em Campos esse fenômeno acontece através das estratégias de ação de 

Jorge Chinês para institucionalização do carnaval para que dessa forma, o samba pudesse 

dominar os espaços na sociedade que eram negados aos negros. Escreveu o livro; “Poder 

Negro Não. Integração Sim”, recebeu críticas do movimento negro da época. Jorge entendia, 

por fazer parte da cultura do samba, que para conquistar espaços, vencer batalhas nessa arena, 

era preciso negociar com a cultura hegemônica em prol da sobrevivência das agremiações. 

Esse processo de negociação é histórico, alguns autores caem na armadilha de analisar de 

modo simplista esse processo de afirmação cultural desenvolvido pelas populações negras 

através da cultura do samba. Os autores Paulo de Almeida Ourives e o prof. Oravio de 

Campos Soares em seu artigo; “Do samba de protesto ao marketing político- as Escolas de 

samba de Campos viram a página da história”, não levaram em consideração o processo rico 

e complexo de troca, reinvenção e reexistência do mundo do samba, entendem os sambistas 

como meras ovelhas passivas que não reconhecem os conflitos. A prefeitura de  Campos 

numa tentativa falida de promover o turismo na cidade, através do samba-enredo, pagou  

cerca de um milhão e oitocentos mil reais a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense em 

2012, mas teve que se contentar com apenas algumas frases que faziam alusão aos índios 

goitacazes
39

, se sentiu lesada e ameaçou processar a Escola, o que acabou não acontecendo. 

Lima (2012) analisando o trabalho de Augras (1998) enfatiza que “a autora mostra que em 

 

39 Sobre isso ver: Carne de carnaval: representação de “O GUARANI” em “Goitacazes... TUPI OR NOT TUPI, 

IN A SOUTH AMERICAN WAY!” Leonardo Bora 
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vários momentos de sua história, as escolas de samba se adiantavam aos enquadramentos 

desejados pelo poder, porque era um caminho visto por eles para a sua legitimação”. (Lima, 

2012:10) 

Essas negociações, essas estratégias manteve as agremiações vivas até os dias atuais. 

Em Campos, mesmo com o descaso do poder público, as agremiações seguem lutando, 

negociando e resistindo. O samba agoniza, mas não morre, como bem sabia Nelson Sargento, 

o samba realmente não morre, Arlindo Cruz também cantou a essa imortalidade; “enquanto 

uma estrela brilhar e o sol todo dia nascer, o samba eu tenho certeza, vai sobreviver”, 

infelizmente essa não é uma verdade para as agremiações, muitas estão prestes a fecharem e 

outras já fecharam as portas, deixaram de existir, sem a ajuda e o reconhecimento necessário 

as Escolas, Blocos e Bois de samba da cidade estão fadadas ao desaparecimento e com elas 

esse ambiente rico em aprendizados que antes de tudo forma cidadãos. O Morrinho continua  

a indagar; com que roupa eu vou ao samba que você cancelou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 
 

Esta pesquisa monográfica tentou evidenciar a “cultura do samba”, na qual são 

elaboradas ações sociais e estratégias com o intuito de chamar a atenção para a ausência de 
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Direitos Sociais, sobretudo na cidade de Campos dos Goytacazes, marcada por uma 

conhecida desigualdade estrutural. Entre os elementos que caracterizam a cultura popular 

local, o samba, como tentamos apresentar, não é, para os moradores e frequentadores do 

Morrinho, apenas um gênero musical, mas sim uma expressão reconhecida de sua identidade. 

O que acontece no Morrinho, portanto, parece uma ilustração local de movimentos, ações e 

estratégias de resistência semelhante às que encontramos em outros lugares do Brasil. Isso 

fica claro ao percebermos como o Grito de Carnaval do Morrinho, é um símbolo de 

resistência étnica e cultural, em resposta aos recorrentes cancelamentos e mudanças de data 

do carnaval de samba determinados pelo Poder Público. Daí entende-se, inclusive, a 

centralidade da figura de Jorge da Paz Almeida para os moradores do bairro: este ícone 

sintetiza, na perpetuação de sua memória, a gloriosa história local, o sentimento de 

pertencimento ao Morrinho e, porque não dizer, sua própria existência. O texto apresentado 

aqui possui limites e faltas. Com o objetivo de supri-las e, ao mesmo templo, mergulhar mais 

profundamente na história e nas práticas sociais do Morrinho, pensamos em continuar esta 

pesquisa no formato de um empreendimento mais ousado futuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo I 
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Anexo II 

 

 
ENTRE TAMANCOS E MARGARIDAS, LUTAS E VITORIAS 

UM POVO GUERREIRO CONSTRUIU A SUA HISTÓRIA 

JUBILOU DE OURO DE “OS PSICODELICOS”. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Ninguém faz cinquenta anos sem ter vivido altos e baixos, risos e lágrimas, medo e coragem, 

“OS PSICODELICOS” não foi diferente, passou tudo isso para comemorar o seu JUBILEU 

DE OURO. O nosso lema é: o ontem passou, o amanhã virá, precisamos viver o hoje e o 

nosso hoje é lindo. Estamos juntos para festejar cinquenta anos de amor, persistência, 

coragem e luta. Persistência significa que continuaremos, coragem para enfrentar as 

dificuldades e fazer valer a nossa luta. O que nos move sempre é o amor. Amor, aquele 

sentimento que faz o peito arder e o coração bater mais forte quando vemos nosso querido 

Psicodélicos arrumado na concentração, a “FURIOSA” esquentando os tamborins, os fogos 

espocando e o grito de guerra antecipando o que esperamos passar na avenida. Não vamos 

rememorar os antigos carnavais pois isso já foi feito, queremos apenas dar ao nosso público a 

visão do amor e respeito por todos que não medem esforço para demonstrar a felicidade, 

convida-los a festejar conosco a vitória de estarmos a cinquenta anos oferecendo nossa 

gratidão, respeito, simpatia e o melhor que conseguimos mostrar a cada ano por amor ao 

CARNAVAL. 

 

 
JOSÉLIA FEYDIT 

(Integrante da Velha Guarda do G.R.B.S. Os Psicodélicos) 

 

 

 

HISTORICO PARA OS COMPOSITORES 

OBJETIVO 

 

A proposta para o desfile carnavalesco de Os Psicodélicos alusivo aos seus 50 anos é uma 

festa jubilosa onde o tônus da alegria e irreverencia carnavalesca se farão presentes. para isso 

fomos buscar inspiração no livro dos jubileus e na trajetória greco-romana das folhas de 

louro, ícones das celebrações na antiguidade clássica. 
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“Os Psicodélicos” dispensa apresentações mais aprofundadas pois a sua trajetória, marcada 

por lutas e vitorias funde-se com a história do tríduo momesco de nossa Campos dos 

Goytacazes. 

 

 
OUROS E LOUROS EM JUBILO 

 

 
Dafne, ninfa que transmutara-se em um pé de louro para fugir de Apolo, o deus então fez  

com suas folhas uma coroa o qual passou a ser representado. Essas mesmas folhas de louro 

que ornam o deus grego nos serviram de inspiração para comemorar o jubileu de ouro de “Os 

Psicodélicos”. 

 

 
TAMANCOS, CORES E IRREVERENCIA 

 

 
Certa vez, a cinquenta anos atrás, o vento nordeste, soprou forte e um grupo de jovens 

irreverentes imbuídos de uma força guerreira, peculiar aos povos da planicie goitacá, 

munidos de roupas coloridas e tamancos nos pés dão início a trajetória de lutas e vitorias do 

G.R.B.S. OS PSICODELICOS. 

 

 
As cores dessa bandeira empunhada por guerreiros onde o verde, vermelho e branco 

ganham ares de folia, a margarida reina soberana mostrando ternura, beleza e bom gosto. 

O guerreiro menino Psicodélicos brincou e sonhou nas ilusões de criança vestiu-se de rosa 

vermelha, passeou no Boulevard, brincou de circo, fez zum zum, cantou com Uirapuru, foi 

iluminado por lampiões e como o vento, a cada ano buscava uma forma de reverenciar a folia 

mostrando suas cores e irreverencia 

 

 
RESPEITO ÀS TRADIÇÕES E SABERES 

 

 
O menino foi crescendo reverenciando as tradições folclóricas e engajado nos movimentos de 

luta, sempre antenado aos anseios comunitários e do seu próprio fazer artístico com uma 

Velha Guarda respeitada, fazendo-se presente nos diversos setores da agremiação 

 

 
AMORES, FESTAS E MARGARIDAS 

 

 
O hoje é tempo de festa, é tempo de celebrar. 

JUBILEU DE OURO. 
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50 ANOS DE LUTAS E VITORIAS. 

QUE VENHAM MAIS 50 ANOS POIS SOMOS GUERREIROS PREPARANDO 

GUERREIROS. 

 

 
LUIZ CARLOS SOARES (Carnavalesco) 

LUIZ SANTIAGO (Presidente) 

 

PESQUISADORES 

ÁTALO SYRIUS 

LUIZ CARLOS SOARES 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 
1. BULFINCH, THOMAS, O livro de ouro da Mitologia: (A idade da fábula) 26 edição 

2002.RJ edOuro. 

WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIVRE 

ARQUIVOS DA VELHA GUARDA DE OS PSICODELICOS 

ARQUIVOS VIVOS DE ANA MARIA 

ARQUIVOS VIVOS DE IDALY FEYDIT 

ARQUIVOS VIVOS DE JOSÉLIA FEYDIT 

 

 

 
AMIGO COMPOSITOR, 

 

 
GOSTARIAMOS QUE A COMPOSIÇÃO DO NOSSO JUBILEU, FOSSE DE CADENCIA 

ALEGRE E CONTAGIANTE, PECULIAR AOS SAMBAS DE ENREDO DE AVENIDA 

DO NOSSO QUERIDO BLOCO PSICODELICOS 

 

 
AS PALAVRAS EM NEGRITO CONSTANTES DO TEXTO HISTORICO DEVEM SER 

UTILIZADAS COM BASTANTE CARINHO E ATENÇÃO, POIS ESTAS SÃO A 

ESPINHA DORÇAL DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA. 
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AS COMPOSIÇÕES DEVERÃO SER ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE ATÉ O 

DIA 6 DE JUNHO COM O DIRETOR ARMANDO EM OS PSICODELICOS OU OU AO 

LADO DO BAR AROEIRA. 

 

 
NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE SAMBAS, O COMPOSITOR DEVERÁ 

ENTREGAR; 

 

 

 1 COPIA DA COMPOSIÇÃO EM CD OU PEN DRIVE 

 10 COPIAS EM FOLHA A4 

 

 
EXCELENTES CRIAÇÕES. 

 

 
LUIZ CARLOS SOARES 

ESPECIALISTA EM ARTE CULTURA 

PESQUISADOR DA CULTURA POPULAR 

CARNAVALESCO DE OS PSICODELICOS 

 
 
 

 

OS PSICODÉLICOS 2018 

Enredo: JUBILEU DE OURO- ENTRE TAMANCOS E MARGARIDAS, LUTAS E 

VITÓRIAS UM POVO GUERREIRO CONSTRUIU A SUA HISTÓRIA. 

Presidente: LUIZ SANTIAGO 

Carnavalesco: LUIZ CARLOS SOARES 

Compositor: TONINHO SHITA 

Interprete: JUNINHO RAZÃO 

 

CARNAVAL 

OLHA... EU AQUI DE NOVO 

O TEMPO SEDUZ E VAI BRINDAR 

GERAÇÕES DE GUERREIROS 

COLHEITA DOS LOUROS 

VENTO NORDESTE A SOPRAR, PRA EXALTAR 

AMOR DE MENINO 
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CUMPRIU-SE O DESTINO 

A VELHA-GUARDA VAI ETERNIZAR 

 

 

 

AO SOM DA FURIOSA, CHEGA PRA CÁ 

MORADA DOS DEUSES É PRA QUEM TEM FÉ 

PARABÉNS OS PSICODELICOS BIS 

PARABÉNS! VOU APLAUDIR DE PÉ 

 

 

 
QUANDO UM CLARIM RESSOOU 

VI TODA CAMPOS DE VERDE VERMELHO E BRANCO 

HASTEEI O PAVILHÃO DE FOLCLORE E TRADIÇÃO 

IDEIAIS E MUITOS SONHOS 

DE TAMANCO COMECEI 

LAMPIÕES HÃO DE SEMPRE ILUMINAR, MEU CAMINHAR 

NO REINO DAS MARGARIDAS 

ROSAS VERMELHAS SÃO FLECHAS CERTEIRAS 

PRA TE CONQUISTAR 

 

 

 
JUBILEU PSICODELICO, Ô, Ô, Ô 

JUBILEU DE OURO REFRÃO 

QUE VENHAM MAIS 50 ANOS, MORRINHO 

TAÍ NOSSO TESOURO 
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G.R.B.S “OS PSICODELICOS” 

Carnaval 2018- JUBILEU DE OURO, ENTRE TAMANCOS E MARGARIDAS, 

LUTAS E VITÓRIAS UM POVO GUERREIRO CONSTRUIU A SUA HISTÓRIA. 

Compositores: João Damásio e a Quitanda do Samba 

Quitanda do samba: (Gracio Abreu, Coliseu, Dudu Guedes, Marquinho Sarará, Pedro 

Damásio, Valmir “Kanal”, Jader Domingues, Jorge Guimarães, Aluísio Feijão, Tenente 

Cacau, Marcos 2, Marcos Augusto, Guto Figueiredo, Marquinhos da Lapa, Markinho Sá, Tuy 

do Axé, Paulo Guedes, Jailto “Maguila”, Lucia Damásio, Serginho Amaral, Lázaro 

Domingues, Ian Chagas, Nathan Chagas, José Jorge “Doró”, Jorginho de Ogum, Luan 

Nogueira, Jonas Neto, Roberto Duarte “Dandão” e Luan Mugabe) 

 

 

VIAJANDO PELAS PAGINAS DO TEMPO, ABRE ALAS MINHA GENTE 

DEIXA A CRIANÇA SONHAR... AMAR É SORRIR, É CANTAR 

TA DANDO TI TI TI NA PLANICIE GOITACÁ 

FESTEJAR A MINHA VIDA, RICAMENTE COLORIDA 

BORDANDO EM OUROU A MINHA HISTÓRIA NA AVENIDA 

ENXUGUE O SEU PRANTO, O SAMBA NÃO PODE PARAR 

TEM COZINHADO, TEM JAGUAR 

 
 

TEM UIRAPURU, TEM CAI CÔCO, TEM ZUNZÊ (BIS) 

NÃO ME QUEIME, NÃO ME MATE, EU QUERO VIVER 

 
 

EU CANTO Ô Ô Ô... BAILANDO SOBRE A PASSARELA... A, A, A 

JANAHY É A ÍNDIA MAIS BELA 

SERPENTINAS E CONFETES VOU JOGAR 

 
ÁGUA DE CHEIRO RECORDANDO O BOULEVARD 

A VELHA GUARDA TEM A MOCIDADE NO OLHAR 
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E A MARGARIDA PRA TESTEMUNHAR 

 
A NOITE ESTÁ TÃO LINDA! 

 
MEU JUBILEU NA OUTRORA DE LINDOS CARNAVAIS 

MORRINHO BERÇO DO SAMBA! 

DE TAMANCO EXALTA OS NOSSOS IMORTAIS 

 
QUE SEMPRE VIVERÁ! DE VERDE, VERMELHO E BRANCO 

 
NO VENTO NORDESTE PARA TREMULAR MEU MANTO 
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