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Editorial
Lavapés escola primeira, nossas homenagens a pioneira a benção madrinha guerreira

Honras de presidente terás com olhos de águia verás sua escola querida continuar.
Ailton Graça chegou! Presidente se tornou, alguém o enviou para uma missão cumprir.

Comandará na avenida essa história de vida que um fim não terá. Na imagem de sua 
herdeira Rosemeire com bravura caminhou o pavilhão e não o enrolou.

Ele é nota 10 quando o assunto é conhecimento sobre carnaval. O ilustre Zulu, a voz que 
faz nossos corações dispararem a cada apuração, vem contar sobre sua vida no samba e 

nos dar uma aula com sua bagagem de carnaval. Pois quem quiser gostar dele, ele é assim! 

Com muita superação, coragem e persistência, Mestre Sombra está completando 25 anos 
no comando da bateria Ritmo Puro da Mocidade Alegre. 

A Velha Guarda da Barroca Zona Sul, nos apresenta um conteúdo rico em histórias. Afinal, 
são guardiões das tradições da escola.

Nossos fotógrafos abrilhantam o quadro “Pelas Lentes da Sampa”, no qual nos trazem lin-
das imagens de seus mais variados trabalhos.

Rogério Félix, diretor de harmonia da Dragões da Real, nos ensina sobre amor ao próximo 
e empatia dentro de uma agremiação. 

O carnavalesco André Machado é um carioca quase paulistano, apaixonado pela arte e 
cultura vem nos ensinar que tudo é possível quando se tem perseverança. 

A segunda porta-bandeira da X9 Paulistana, Graciela Araújo nos mostra que quando dese-
jamos buscar novos horizontes e mudar, basta acreditar. 

A apresentadora Vany Franco estreia sua coluna “Tá Ligado!”, na qual em seu primeiro texto 
faz uma breve análise da folia de carnaval desde os seus primórdios até a atualidade.

Em memórias, André Pantera é relembrado em um emocionante texto que relata com 
maestria a sua contribuição para o carnaval de São Paulo. 

A dica de Turismo é para quem busca algo radical e ao mesmo tempo a tranquilidade do 
interior do estado. 

    Estamos Juntos! Saúde e paz para todos.
Viva a cultura popular! Viva o carnaval!

Boa leitura.
Eduardo de Paula

     Fundador Presidente
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Os Bambas
da Sampa 

Eduardo de Paula

Nascido no berço do samba em São Paulo, aos 13 anos 
já participava da Batucada dos Garotos da Vila Maria-
na.  Empresário, visionário, jornalista. Sambista de raiz per-
correu algumas agremiações. Fundador da Revista Sam-
pa Carnaval e Turismo é um apaixonado pelo carnaval.

Natural de São Paulo, nascida na zona norte da capital. Jornalis-
ta, assessora de imprensa historiadora e educadora social. Há 10 
anos participa ativamente no carnaval da cidade. A Rosas de Ouro 
foi a primeira agremiação que desfilou e onde teve suas primeiras 
referências, já teve passagem por diversas agremiações e há 3 anos 
faz parte da comissão de frente da Barroca Zona Sul. @fabby_faria

Fabi  Faria

Paulistana, da Freguesia do Ó. Jornalista, assessora de imprensa, espe-
cialista em produção editorial para publicações em segmentos diver-
sos. Sempre teve Rosas de Ouro como primeira referência de carnaval. 
Já desfilou pelo Império de Casa Verde e também frequenta ensaios nas 
quadras das principais agremiações da zona norte. @monicasilva_128

Mônica Silva

Natural de Santos, professor, fotógrafo há 12 anos. Durante 
a sua trajetória, trabalhou no carnaval de São Paulo para o 
Anhembi, Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Fotó-
grafo Esportivo (Fórmula 1, Fórmula Indy, Olimpíadas, 
Paraolimpíadas, Copa do Mundo). @ismaeltoledofotografo

Ismael Toledo



Os Bambas
da Sampa Natural de São Paulo, nascido e criado no bairro do Parque Pe-

ruche, na zona norte de São Paulo. Jornalista, compositor, pesqui-
sador e sambista. Ao longo de sua trajetória teve passagem por di-
versas agremiações do carnaval paulistano e fora ritmista do Morro 
da Casa Verde e Unidos do Peruche, além de ser um dos fundadores 
da Acadêmicos de São Paulo no campus da USP. @isidoroofc

Diney Isidoro

Nascido e criado no bairro da Bela Vista, na região cen-
tral de São Paulo, é jornalista e radialista. É conselheiro e 
assessor de imprensa do Bloco Afro Olodum, de Salvador. 
No mundo do samba foi por 16 anos comissão de frente 
da escola de samba Camisa Verde e Branco, tendo pas-
sagens também por outras agremiações. @miranda_195

Ubiratan Miranda

Nascida em Belo Horizonte, museóloga e designer gráfica. Apai- 
xonada pela cultura e raízes brasileiras percorreu o país conhecen-
do e reconhecendo a grandeza das manifestações populares. Atual-
mente estudante de Direito desenvolveu diversos projetos na área 
de direito patrimonial, com o intuito de disseminar do Oiapoque 
ao Chuí a diversidade multicultural brasileira. @ferleaoeduarda

Eduarda Leão

Paulistano e amante de fotografia, formado em comércio exterior, 
repórter fotográfico profissional com registro MTB de jornalismo e as-
sociado a FENAJ. Uma outra paixão além do carnaval é a velocidade, o 
que o levou a fazer eventos renomados como StockCar, Porche Imperio 
GT3 Cup, Endurance, Formula Truck, entre outros. @katito_the_dov

Elson Santos



Natural de São Paulo, historiador, fotógrafo há 6 anos. 
Neste período fotografou quase todos os tipos de tra-
balhos, como ensaios indoor e outdoor, ensaios sensuais, 
pequenas cerimonias de casamentos, pré-wedding, even-
tos corporativos e festas infantis. @leandrodecco.fotografo

Leandro Deccó

Armando Miola
Paulistano nascido no bairro da Vila Matilde, economista e publicitário 
do meio de revista e artes cênicas. Já viabilizou patrocínios para a UESP 
e prefeitura. Nas escolas Nenê de Vila Matilde e Vai-Vai se fez conhecido 
como captador de verbas e ações promocionais no carnaval @miolapai

Daniel Miranda
Natural do Rio de Janeiro nascido e criado no bairro Jardim 
Guanabara na Ilha do Governador. É farmacêutico e biomé- 
dico de profissão. Um amante do samba há 30 anos e a 25 des-
fila como ritmista no Rio e em São Paulo.@danielmiranda7863 

Marcelo Messina
Paulistano nascido na Lapa, é fotógrafo e produtor de even-
tos. Iniciou o trabalho como fotógrafo do carnaval de São 
Paulo pela Liga das escolas de samba em 2014 até 2019, já fez 
fotos para a revista da Liga e teve seus trabalhos estampa-
dos em capas de alguns CDs do carnaval.@foto.art.messina



Deyse Pacífico

Santista, educadora física de formação e fotógrafa de mo-
mentos especiais. Foi na comissão de frente da Nenê de Vila 
Matilde em 2003 que iniciou de verdade sua vida no car-
naval. Passou por diversos segmentos dentro de uma es-
cola de samba, foi coreógrafa assistente do concurso da 
corte do carnaval de São Paulo. @daysepacifico.fotografia

Vany Franco

Nascida em São Paulo, formada em psicologia social 
também é bailarina, coreógrafa, porta-bandeira, apre-
sentadora e atriz. Está no samba há 26 anos, atualmente 
também realiza diversos trabalhos sociais. @vanybolete 

Paulistana, amante carioca. Relações públicas, produto-
ra de eventos e sambista. Iniciou sua trajetória sambística 
como porta-bandeira mirim no Vai-Vai em 1987 e desde 
então não largou mais o carnaval, porém hoje preferindo 
ficar nos bastidores... Mas não menos atuante!!! @azeflaa

Flávia Azevedo 



Lavapés teve começo, mas não terá fim!
                                                                                                         
Zulu, a voz da emoção

Arquiteto do ritmo do samba paulistano

A Velha Guarda da Faculdade do Samba

Pelas Lentes

Harmonia de gente feliz 

“O carnaval é a minha formação!”

Coluna - Tá Ligado!  Mais já? Mas o carnaval não é só em fevereiro? 

Memórias: André Luiz Pantera, a alegria está no ar

Roteiro Turístico: Turismo & Aventura
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Salve Eunice Madrinha nossa do Sam-
ba das escolas de cada dia. Seu legado 
ficou. Pirapora bate tambor, morro de 
São  Carlos  inspirou  Vermelho e Bran-
co adotou. Fruto da arvore não cai longe 
do Lavapés. Rose herdeira, não deixou, 
a chama não se apagou. Dificuldades 
terás, mais ao fim não chegarás.

Texto: Eduardo de Paula
            Foto: Ismael Toledo



Lavapés teve 
começo mas 
não terá fim!

A Sociedade Recreativa Beneficente e Es-
portiva do Lavapés tem 82 anos de existên-
cia, sendo a escola de samba mais antiga em 
atividade. Rosemeire Marcondes assumiu 
a presidência em 1996 após o falecimento 
de sua avó, a fundadora Madrinha Eunice.

Rose foi criada por ela desde criança, após 
o falecimento de sua mãe, Madrinha Eu-
nice era conhecida dessa maneira pois 
batizou 41 crianças, Mestre Tadeu da Vai-
Vai é um de seus afilhados. Ela era filha 
de escravos, jongueira, trouxe as referên-
cias do samba de Pirapora para São Pau-
lo. A neta relembra de algumas históri-
as contadas e outras que presenciou.

“Minha avó me contava que eles iam até 
a rua direita, onde tinha uma disputa de 
pegar a bandeira, quando a polícia che- 
gava levava todo mundo preso. Ela tirava 
todo mundo da cadeia, sempre falava que 
os homens a respeitavam muito, nunca 
sofreu preconceito por ser mulher. Era 
firme, enérgica, mas tinha um coração 
maravilhoso e acolhia todo mundo, agre-
gava pessoas. Sempre fazia rodas de sam-
ba em casa, onde rolava muita comida”

Rosemeire Marcondes se torna 
presidente de honra, a escola 
terá novos rumos para o carna-
val 2020

texto: Fabi Faria
            fotos: Ismael Toledo  
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Quando Madrinha Eunice faleceu, o seu irmão era vice-presiden-
te da Lavapés, ele e outros membros da escola, incluindo Rose, 
foram até a sede da UESP para mudarem a documentação da en-
tidade. “Quando chegamos lá descobrimos que ela tinha demitido 
todos, só estava eu como vice-presidente. Eu assinava tudo que 
me pedia e acabava não lendo, começamos uma discussão porque 
ele não aceitou, foi quando tacou na minha cara que eu não era 
neta legitima dela e descobrimos que minha mãe tinha sido a- 
dotada com 40 dias de vida, foi um baque para toda a família”.

Rose foi criada no meio do berço do samba, recorda que a Lavapés 
começa a cair em 1977 quando os desfiles ainda aconteciam na 
avenida Tiradentes, dando início aos altos e baixos da escola. “Minha 
avó tinha medo que os brancos dominassem o samba, dizia que nós 
não íamos ter mais e espaço e iríamos ficar fora. Ela era muito tradi-
cional, o carnaval evoluiu, mas ela infelizmente parou no tempo”.
Quando assumiu a presidência Rose chamou algumas pessoas 
de confiança para montar uma nova diretoria e foram vice-
campeões em 2003. Mas no ano de 2004 perderam a quadra 
para o governo federal. A escola na época tinha diversos proje-
tos sociais que atendiam em média 500 crianças, mas para con-
tinuar atuante teve que deixar o espaço adequado com acessibi-
lidade, foi quando o governo quis o terreno que pertencia a ele. 

“Ficar sem quadra foi um enorme baque, não tínhamos onde 
colocar as coisas. O bloco Caprichosos do Piqueri guardaram, 
mas com o tempo foi se perdendo. A Lavapés foi morar na minha 
casa, com isso perdeu sua identidade. Começamos a ensaiar na 
rua, a polícia não deixava às vezes. Quando chovia não podia ter 
ensaio, isso foi diminuindo a força. Mas nunca perdi a esperança 
e a fé nesse tempo”.

Relata que teve inimigos dentro da sua própria diretoria, mas 
mesmo assim tentava levar a escola de qualquer maneira. Ficou 
subindo entre os grupos 2 e 3 da UESP, chegou a cair para o 4. Em 
2017 conta que teve uma traição muito grande, pois te deixaram 
fazer tudo sozinha. “Teve uma pessoa que disse para todos não 
desfilarem pouco antes do início, quando acabou o desfile falei 
para ela que acabava o nosso casamento ali. Caímos novamente, 
mas sempre continuei de cabeça erguida. Reformulei novamente 
toda a diretoria em 2018. 

Rose fala que para se fazer carnaval as pessoas precisam ter o jei-
to de lidar com estratégia. No ano que mudou sua diretoria as 
coisas pareciam que iriam mudar, pegaram o 4º lugar, o que para 
a escola que amargava baixas colocações, foi quase uma vitória. 
No dia do desfile em 2019 tomaram uma enorme chuva, a água 
no Glicério chegava na cintura, ela diz que todas as plumas 
murcharam, que a roupa do casal ficou muito pesada, para 
o pesadelo dela e sua comunidade a escola ficou em 10º lugar.
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“Eu não sou muito de redes sociais, depois do carnaval fiz um lamento, 
falando que cresci e nasci no meio do samba e era triste ver as escolas 
tradicionais em sua maioria cair, como Vai-Vai, Peruche, entre outras. Eu 
já estava muito chateada. Depois fiz outro post dizendo que achava que 
talvez iria fechar o pavilhão, isso teve uma grande repercussão e muitas 
pessoas se ofereceram para ajudar”.

Um tempo depois uma mulher chamada Adriana Carvalhares a procurou 
dizendo que gostaria de ajuda-la, Rose disse achou que seria mais uma 
falsa promessa. Mas não sabia que tinha alguém por trás que ainda não 
queria se identificar.  

“Várias vezes eu desmarquei com ela. Meu marido disse que era uma ver-
gonha, falou para chama-la para vir tomar um café em casa. Quando ela 
chegou, parou um carrão na porta, meu filho começou a gritar falando que 
o moço da novela que tinha terminado estava ali. Eu sentava sem poder le-
vantar por conta da minha locomoção, não entendi nada. Perguntei quem 
era esse moço, ele me disse que era opadre. Ele era o Ailton Graça, era ele 
por trás dela todo o tempo, foi tão maravilhoso esse encontro”.

Ao relembrar do momento Rose se emociona e chora, dizendo que queria 
desistir, até que ele apareceu querendo lhe amparar com um novo projeto. 
“Ele me falou que iria me ajudar e que a Lavapés não iria morrer, eu per-
guntei se não estavam brincando comigo, pois parecia tão irreal. Foi uma 
coisa muito misteriosa, foi um elo tão grande naquele momento, tínha-
mos muitas coisas em comum ao começar com a religião, ambos do mes-
mo santo e com o samba nossos ideais eram também eram os mesmos.”

Rose já tinha pedido para o patrono da escola Seu Exu Veludo para abrir os 
caminhos da escola, Ailton te disse que tinha jogado búzios e quem o levou 
até lá foi Exu. Foi um momento de extrema emoção para ambos os lados. 
Ela diz que quando fala que ele vai ser seu sucessor, não significa que saíra 
da escola, só não será mais presidente administrativa, passa a ser de honra. 

“Fizemos uma parceria, nós precisávamos de uma administração nova, ele 
passa a ser presidente e Adriana vice. Precisávamos mudar para ver se as 
coisas iriam andar. E posso te falar? Já estão andando! A escola passará a 
se chamar Lavapés Pirata Negro, por conta de um projeto que ele já tinha, 
a ideia é retomar o que a escola já fazia antes só que com mais qualidade, 
esse projeto tem o intuito de proporcionar que o jovem negro periférico 
estude teatro, cinema e também tenha oportunidade de fazer uma facul-
dade, entre outras coisas”. 
padre. Ele era o Ailton Graça, era ele por trás dela todo o tempo, foi tão 
maravilhoso esse encontro”.

No Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, em um evento realizado no 
Teatro Municipal de São Paulo, foi anunciada a mudança de gestão da es-
cola. O fato causou muito fervor nas redes sociais, a maioria das pessoas 
ficaram felizes pela oportunidade que Ailton deu para que a escola mais 
antiga de São Paulo não fechasse, já alguns não aceitaram a mudança de 
nome. No último dia 7 de dezembro Ailton fez um post em sua rede social 
falando sobre a Lavapés Pirata Negro. Confira um trecho do depoimento:



“Como “ ZELADOR “ de uma escola de Samba , digo “zelador” 
por que é assim que me vejo, e é assim que gostaria que as 
pessoas me enxergassem .Ser Zelador da entidade Samba , do 
Deus Samba, da energia Samba é algo muito sério pra mim 
... e ser escolhido para tal missão é muito mais sério ainda  
agradeço aos Céus por isso, AXÉ). Ser um Zelador de escola de 
Samba não faz de mim um intelectual do Samba, não me faz 
ser a última bolacha do pacote, não me faz ser um Bambambã 
do mundo do Samba, não gente, não mesmo .... E eu também 
jamais vou querer isso, Deus que me livre!!! E vocês também 
me livrem disso meus ancestrais e vocês também meus mes-
tres terrenos .Ser Zelador na minha construção e concepção 
é ser um iniciado , um aprendiz , um cuidador , um devoto 
do Samba...Isso tudo me faz ser aquele que está para servir ao 
Samba em todas as suas narrativas...E eu acredito sejam mui-
tas .O Samba em seus desdobramentos é cultuado em várias 
correntes, em cortejo, em blocos, nas Rodas, nos Terreiros, 
no Morro e agora até em coberturas, vejam só, chegamos até 
o Teatro Municipal .O Samba é batido na palma da mão por 
seus seguidores e devotos , cantado por seus mestres Griot’s 
, Alabês , Puxadores , Interpretes, Sambadeiras, Cantorxs, 
e etc. O Samba agoniza, mas não morre - Nelson Sargento”

Há 3 meses a Lavapés recebeu sua nova quadra, a prefeitura 
informou que poderia ser em qualquer lugar de São Paulo. 
O local que atualmente passa por reformas acabou sendo no 
bairro do Jabaquara na Avenida Barro Branco 770, próximo 
ao metrô. Os ensaios acontecem todos os sábados das 18:00 
até as 21:00, em janeiro será a festa oficial de inauguração. 

O enredo da Lavapés para 2020 é “O mundo a partir da Áfri-
ca e os tambor que faz a gira girar”. Que aborda a temática 
do ritmo, desde a África. Com Samba de Afonsinho e Don 
Álvaro, a escola é a 2ª a desfilar pelo Grupo Acesso II de 
Bairros da UESP no dia 22 de fevereiro na Vila Esperança. 



Zulu, 
a voz da emoção
Com mais de trinta carnavais, ele demonstra
todo o seu amor pelo samba

“Eu sou assim, 
 Quem quiser gostar de mim, eu sou assim
 Eu sou assim...
 Quem quiser gostar de mim, Eu sou assim
 Meu mundo é hoje não existe amanhã para mim…
 Eu sou assim e assim morrerei um dia
 não levarei arrependimentos e nem o peso da hipocrisia”.

Trecho da Música “Meu Mundo é Hoje” do Cantor Paulinho 
da Viola

Feche os olhos por um instante, e imagine você senta-
do na sala de sua casa ou em volta de amigos e começa 
a ser anunciada as últimas notas de mais um carnaval.
Apreensão, emoção, alegrias, tristezas e muitas lágrimas.
Foi assim que o destino quis trilhar a carreira de 
Antônio Reis da Silva, mais conhecido como Zulu.

Através do timbre de sua potente voz, ele carrega milhões 
de pessoas, em cada sílaba que ele dispara, ele mexe com 
diversos sentimentos humanos de maneira inexplicável!

Zulu, como gosta de ser chamado, chegou ao Carnaval ainda 
no Campos Elíseos como ritmista e só desembarcou no Camisa 
verde aos doze anos, vindo do Colégio Interno. Sua família era 
avessa ao festejos de momo, porém seu pai era assíduo frequen-
tador da Nenê de Vila Matilde nos primórdios de sua fundação.

Na adolescência, ele um estudante, começou a trabalhar e con-
viver no Largo da Banana e região e aí foi um passo para ele 
adentrar a escola. Mas para quem pensa que Zulu surgiu como 
Diretor de harmonia, está plenamente enganado, o seu primei-
ro ofício no barracão fora: Servir água para os funcionários.

texto: Diney Isidoro
            fotos: Ismael Toledo
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Pasmem!

Com o passar do tempo, ele teve uma nova função: Juntar pregos  no  barracão  e  organizar  em  caixinhas 
construídas por Talismã. Para alguns isso seria uma afronta, para ele fora um aprendizado. Neste bacharelado 
do samba, ele aprendeu o necessário para se colocar uma escola na avenida. De ferragem, raça e samba ele fora 
moldado para se tornar um grande Diretor de Harmonia.

“Olha com tanta vivência no mundo do samba, o que mais fica marcado em mim fora o aprendizado dentro do 
Camisa Verde e Branco, coisas que não esquecemos nunca mais”.

Logo Zulu, recorda da dificuldade que era se fazer carnaval e a importância que era ajudar as co-irmãs…

“Olha o carnaval melhorou muito após a oficialização, Mas aquela geração de Madrinha Eunice,Sêo Inocêncio, 
Seu nenê, Sêo Carlão Comeram o pão que o diabo amassou com o rabo, pois não era fácil colocar o samba na rua.
Eu, ia para a rua, ajudar a Madrinha Eunice, tinha que ajudar! Nós íamos a Avenida São João, próximo aos Cor-
reios e ficávamos ali com uma taça na mão pedindo dinheiro, eis que vinha em nossa direção a Polícia marítima 
sempre para nos bater. Era assim que o samba era tratado! Mas nós saímos todo ano para rua e fazíamos Carnaval 
para cem mil pessoas!

Emocionado, ele recorda dos grandes duelos entre Camisa Verde e Vai-Vai, que sempre foram regados de muitas 
histórias e lendas.

Me recordo dos grandes duelos no Vale do Anhangabaú ou da Praça 14 Bis até o centro da cidade, a grande 
concentração ficava em um terreno enorme atrás da Igreja da Consolação, de lá íamos batucando até a Praça 
Roosevelt e chegava na porta da Rádio América, tocamos em frente ao microfone que captava o som e ecoava 
pelos alto falantes por toda avenida São João.

Mas nem somente de vitórias, a vida de um sambista é marcada e sim as derrotas que doem muito mais…
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1982, 1988, 1987 foram três carnavais que as derrotas doeram e muito. Em 1987, eu e o Thobias tivemos 
um enorme bate boca e eu quis sair da escola, mas eu me sentia a na obrigação de ganhar. No final do ano 
de 1987, ele me faz um pedido: Temos que ganhar o carnaval de 1988 para minha mãe, Dona Sinhá! Per-
demos de novo, doeu e muito, pois perdemos por erros nossos! Não pudemos cumprir com os desejos dela. 

A representatividade de Dona Cacilda da Costa para Zulu, é enorme! Para ele Dona Cacilda, fora mais 
do que uma grande dama do samba paulista, para Zulu ela fora a responsável pela sua mudança pessoal.

“Eu toda vez que recordo da Dona Sinhá me emociono, Dona Cacilda da Costa, fora para mim uma outra mãe, eu 
tive a honra de conviver e de receber suas orientações  e  conselhos e foi determinante para minha vida e sempre 
me emociono ao lembrar, não tem como”.

Quando o questiono sobre qual das passarelas do samba mais marcaram sua trajetória, ele logo sorri e sem pes-
tanejar diz:

Meu coração se prendeu a Avenida Tiradentes! Sinto saudade das barracas, dos bares, das famílias reunidas. Aqueles 
850 metros de Aclives e 22 metros de largura levavam a emoção de um ano! Lembro do Sêo Inocêncio me falando: 
ganhamos tudo na São João e quero ganhar nessa coisa nova também! Quando ganhamos a primeira vez em cima 
do Vai Vai, o seu chiclé virou pra mim e disse: nós não perdemos para a harmonia dele e sim para esse neguinho aí!

Ele sorria como se ouvisse naquele momento o Sr. José Jambo Filho “Seu Chiclé”  estivesse reclamando com todos 
de sua escola. Pelo seu notável trabalho, logo iria surgir convites para ajudar outras agremiações e ele recorda de 
um fato interessante:

Até hoje recebo convites para voltar e já recebi no passado diversos outros,  inclusive um convite do Wal-
tinho do Peruche (Walter Guariglio - in memoriam) para assumir a harmonia da escola nos anos 80, mas eu 
recusei, não podia. Meu coração sempre foi verde e branco e ainda é. Sempre que nos encontrávamos ele me 
falava: E aí, o que aconteceu em 1989? Eu sempre ria e tirava um barato dele, ficava doido mais tudo bem.







A paixão de Zulu pela Tiradentes é tamanha que ele se emociona 
ao passar pela avenida e sempre recorda de grandes momentos. 

“Fui outro dia com minha filha para o Cen-
tro e passei por lá, e me peguei emocionado, olhan-
do a avenida e recordando tudo que vivi por ali.
Alí conhece diversas pessoas e vi trabalhos de Carnavale-
scos fantásticos: Augusto Cesar “Gugu”,Talismã,Tito Ar-
antes, Pedrinho Pinotti, Ulisses Cruz e tantos outros…”

Ele que sempre fora defensor das matrizes do samba paulistano,
Fala com tristeza sobre as escolhas de Rainhas das Escolas.

“Eu defendo a mulher da comunidade, a sua representativi-
dade, hoje eles querem colocar mulheres famosas e esquecem 
do brilho dos olhos de uma menina. Principalmente as 
mais humildes e que fazem o que muitas dessas não fazem, 
sambão! Vocês não sabem o que é ver o brilho nos olhos de 
uma menina dessas em chegar ao lugar que muitas almejam.

Aproveito este momento e o pergunto sobre o que lhe en-
tristeceu tanto no carnaval e ele nem pensa duas vezes: 

A minha tristeza foi ver o anhembi sendo usado para ou-
tros fins,deixando o palco deteriorado. Aquele espaço foi 
dado para nós e não usamos. Alguém se recorda da últi-
ma festa feita por todas as escolas? Nós sambistas não te-
mos direito de usar um espaço chamado: Sambódromo! 

Ele ressalta outro ponto importante de nosso carnaval, 
os ensaios técnicos no qual para ele perdeu a finalidade. 
Hoje os ensaios não são técnicos, não se precisa de téc-
nica para marchar.  A única coisa boa dos ensaios é que 
se vê o encontro das famílias mas já está se perden-
do aí com tudo que tem acontecido nos últimos anos.

Zulu foi além e deu sua opinião sobre os valores dos ingressos 
do nosso carnaval, 

“Eu não concordo com o valor deste ingresso, uma fortuna, 
ele não contempla as famílias! Carnaval hoje é artigo de luxo”.
Olha o Desfiles das Campeãs, vazio! Pela dimensão 
do nosso carnaval, deveriam abaixar os preços e deix-
ar aquela avenida cheia, lotada.É a festa do povo!

Enfático, eu peço para ele descrever a sua personalidade:

17
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Zulu por Zulu: um Cara Chato
Escola de samba forma: Sim, ela forma, pessoas e caráter!
E apesar desta postura forte e sólida o que lhe faz chorar:
Você quer ver eu chorar é ouvir o hino da minha escola, 
Camisa Verde e Branco.

E assim se vai mais um início de tarde ensolarada na Zona 
Oeste de São Paulo, as flores se misturam as pessoas e as 
pessoas se misturam entre si, ali sentado em uma cadei-
ra de madeira ele apenas segue observando, sem se preo-
cupar com as horas, sem se preocupar com o tempo.

O relógio prateado no braço hoje é apenas um souvenir, 
os óculos que sempre o acompanharam não escondem o 
semblante sereno deste que testemunhou tantas evoluções.

O Boné encobre os poucos cabelos brancos, prova que 
o tempo fora justo com quem tanto se ajustou, mesmo 
com sua expressão fechada ele segue a vida a sorrir e ain-
da mais quando o assunto é algo que ele domina: Samba.

Para nós, seja na tristeza ou na emoção sempre ficará e- 
ternizada a sua voz. E a certeza de que com mais de trinta 
carnavais, as luzes da ribalta sempre brilharam por ti…

 Obrigado Mestre Zulu!
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Marcos Resende dos Santos conhecido no mundo do samba como Me-
stre Sombra, nasceu na cidade de São Paulo, no bairro Jardim América. 
Filho de uma família tradicional de sambistas do Camisa Verde e Bran-
co, sua trajetória começou na Tom Maior onde seus familiares estavam 
presentes, desde a fundação e ele pisou pela primeira vez em 1976, na 
ala das crianças da agremiação. No ritmo, Mestre Sombra começou 
em 1978 como ritmista na bateria da Tom Maior tocando ganzá sob 
o comando do Mestre Baleia, seu primeiro diretor de bateria, depois 
desfilou como ritmista nas baterias da Águia de Ouro, Perola Negra e 
Camisa Verde e Branco.

Mocidade Alegre
Chegou em 1991 no Mocidade Alegre como ritmista, dois anos de-
pois virou diretor de bateria auxiliando o Mestre Coca e, após o 
fim do carnaval de 1994, recebeu o convite do Sr. Carlos Augus-
to Cruz Bichara, presidente da Mocidade Alegre, para coman-
dar a bateria da escola. “Meu primeiro ano como Mestre de Ba-
teria da Mocidade Alegre foi no carnaval de 1995, quem me deu 
a oportunidade foi o Sr. Carlos Augusto Cruz Bichara, na época 
eu já estava com a Solange e a cobrança foi muito grande. A comu-
nidade ficou desconfiando pelo fato do Sr. Carlos ser o meu sogro”.

Com o passar dos anos, ele foi ganhando o respeito de todos os segui-
mentos da escola, assim como da comunidade e do presidente da 
agremiação, pelo seu trabalho. “Em 1996 o Sr. Carlos me agradeceu, 
independentemente de ter tirado nota, ele me deu os parabéns. Lembro 
até hoje estávamos saindo para almoçar eu, a Dona Rosa, a Solange e o 
Sr. Carlos. Isso foi muito importante para mim, esse reconhecimento 
do meu trabalho” 

Ritmo Puro
Com o passar dos anos, Mestre Sombra foi ganhando respeito não 
só dos paulistas, mas também dos sambistas do Rio de Janeiro, de 
onde veio o nome da bateria da Mocidade Alegre, Ritmo Puro.

Arquiteto do ritmo do 
samba paulistano
Completando 25 anos no comando da  
bateria da Mocidade Alegre, Mestre 
Sombra conta  um pouco  da sua 
trajetória no samba. 

texto: Daniel Miranda
           fotos: Elson Santos/Arquivo Pessoal
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“Tínhamos  uma gravação e veio o pessoal do Rio, a bateria do Mestre Odilon, conhecida como Os  20  de  Ouro.  Havia um clima 
de rivalidade na época e para dar uma quebrada no gelo, eu pedi licença para os produtores Bira Hawai e Alceu Maia pra fazer uma 
brincadeira. O pessoal dos 20 de Ouro fizeram um ritmo, depois a gente fez o nosso. O pessoal comentava que éramos bons e no 
intervalo da gravação, o saudoso Mestre Orelha sentou ao meu lado e falou para mim que a bateria da Mocidade Alegre era “Ritmo 
Puro”. Esse nome ficou na minha cabeça e daí surgiu o nome da nossa bateria”.

A Ritmo Puro ganhou mais notoriedade e respeito, se tornando referência no samba paulistano, Foi uma das pioneiras a introduzir 
o timbal, instrumento conhecido na percussão baiana que foi popularizado pelo Carlinhos Brown, que fundou o grupo Timbalada 
inspirado no instrumento.

“Em 2001 conhei Orlando Bolão em uma feira de música. Teríamos uma apresentação na Águia de Ouro, eu o convidei para parti- 
cipar e ele disse que ia tocando timbal com Zinho Brown Depois dessa apresentação, eu decidi introduzir na nossa bateria. Não tí- 
nhamos experiência com o timbal, porque é um instrumento de recurso manual muito difícil pra tirar nota do jeito certo, mas come-
cei a usar na bateria com o Charles que é o meu diretor hoje aqui na escola e o Klemen que dirige a bateria da Independente Tricolor”.

A Bateria da Mocidade Alegre não é só Ritmo Puro, Mestre Sombra também introduziu coreografia na bateria. A primeira foi no ano 
de 1997, quando realizou uma das coreografias mais arriscadas. Os ritmistas tinham uma fantasia dividida nas sete cores do arco-íris 
e eles alternavam e intercalavam as cores das fileiras de lado para o centro, e as cores do centro para os lados. Também realizou as 
coreografias que levaram o Sambódromo do Anhembi à loucura como o famoso coração, em 2009 que até hoje a comunidade lembra 
com carinho do famoso caracol.

Respeito, admiração dos sambistas cariocas
Em 1999 a bateria Ritmo Puro se apresentou pela primeira vez no Salgueiro, durante a festa do aniversário do saudoso Mestre Louro. 
A apresentação fez tanto sucesso que o Mestre Sombra ganhou admiração dos mestres de bateria do Rio de Janeiro e começou a 
receber muitos convites para se apresentar nas escolas de samba cariocas, como Unidos da Tijuca, Caprichosos, Em Cima da Hora, 
Paraíso do Tuiuti e Mangueira. Começou a ganhar o respeito e admiração dos seus ídolos após apresentação no Salgueiro, quando 
recebeu de presente, uma camisa autografada pelos mestres Odilon, Paulão e Ciça, entre outros.



Ciça disse que era para ele usar na avenida que daria sorte no carnaval. E deu! A Mocidade se sagrou campeã naquele ano. 

No ano de 2003 em um evento na quadra da  Mocidade  Alegre,  Mestre Sombra convidou a bateria da Mocidade Independ-
ente para se apresentar. Fez o convite para Mestre Coé e ele aceitou impondo uma condição: que posteriormente ele le-
vasse a bateria da Mocidade Alegre para se apresentar na festa da Padre Miguel. “Liguei para o Mestre Coé e ele me dis-
se: ‘Mestre Sombra você é aquele menino da festa do Mestre Louro, pô garoto eu sou seu fã!’. Na hora a voz embargou, não 
estava acreditando, aquele era Mestre Coé da Padre Miguel, eu não sabia o que responder para um ídolo falando que era meu fã”.

Minha Mocidade vai passar:Carnaval de 2004
O carnaval de 2004 foi um divisor de águas na vida de Sombra. Antes do desfile, os ensaios não estavam indo muito bem. Foi quan-
do chamou o Arnaldo, diretor de harmonia da escola e pediu que ele parasse o ensaio, pois queria falar com a comunidade. Então 
Sombra subiu ao palco e deu seu recado para os integrantes. “Subi no palco, respirei fundo e falei pra comunidade, chamei a atenção! 
Me aplaudiram quando terminei, depois falaram que a mensagem que passei para a comunidade teve efeito e fizeram outro ensaio”

Mestre Sombra não tinha o respeito que tem hoje quando subiu no palco. Naquela ocasião, a escola foi campeã. O pessoal da comu-
nidade falava para ele que o seu feito e suas palavras deram resultado, no qual o título começou ali! Depois que ele subiu no palco e 
chamou atenção dos componentes, antes de 2004 havia a desconfiança, mas depois o respeito e o reconhecimento do seu trabalho 
se fortificaram de vez.

Além do Ritmo
O comandante da Bateria Ritmo Puro também realiza palestras motivacionais   e   workshops  em  grandes  empre-
sas.  Já  realizou  ministrou aula em Treviso, na Itália. “Eu fui chamado de supetão, eu não esperava, não imagina-
va fazer uma palestra para uma empresa multinacional, chegar e falar com as pessoas me dava um frio na barriga, pois sem-
pre fui uma pessoa fechada. Mas sempre fui observador, de analisar e pensar muito para depois falar com propriedade. 
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Conforme fui amadurecendo e ganhando experiência, sen-
ti a necessidade da palavra, depois me falaram que eu 
tinha que ter didática e dinâmica para atingir o resultado”.

De joelhos eu vou cantar: 
O Desafio

No carnaval de 2014, Mestre Sombra teve um grande  desafio,  a- 
joelhar toda a escola no desfile. Sentiu  que  tinha  que fazer   algo    
diferente,  porque  naquele  ano  estava   tudo   muito   igual   e   
equilibrado. Ficou pensando que para ganhar o carnaval tinha que 
ter algo diferente. Então falou com a presidente Solange sobre a 
ideia de ajoelhar no desfile. Marcaram uma reunião com todos os   
chefes de alas e seguimentos da escola para explicar a ideia e como 
a escola iria ajoelhar na avenida. “Expliquei para as pessoas que 
estavam  todos  teriam  dificuldade  e  reforcei  que  os  ritmistas  ti- 
nham os instrumentos e iriam ajoelhar também. Passei a técnica de 
como fazer! No ensaio de rua ajoelhamos, no segundo ensaio técni-
co ajoelhamos e foi  um  frisson. Aí  acreditaram  que  era  possível 
ajoelhar, fomos para o desfile e graças a Deus ganhamos o título”

Na última apresentação da Mocidade Alegre na quadra do Salguei-
ro, um vídeo viralizou com o discurso motivacional que ele fez para 
os seus ritmistas antes de subirem ao palco.  Sombra disse que sem-
pre faz discursos para incentivar seus componentes, mas que nunca 
tinha filmado. Já são 20 anos que se apresentam na quadra do Salguei-
 ro. Na primeira vez eram ritmistas novos e na última também. Para 
ele é fundamental ter esse papo antes de qualquer apresentação para 
deixar seus ritmistas seguros para desempenharem um bom trabalho.  

O chão estremeceu, o corpo arrepiou, 
a lagrima correu:Carnaval 2020
Além de comandar a bateria Ritmo Puro, Mestre Sombra 
ocupa outros cargos dentro da escola como diretor de bar-
racão e Vice-presidente. No carnaval 2020, a bateria da Moci-
dade Alegre sairá com 272 ritmistas e 10 diretores de bateria.

A palavra que define Mestre Sombra é superação. “Eu tive que su-
perar para me manter diretor de bateria, eu tenho que superar para 
criar, eu tenho que superar no dia a dia para  me  manter,  a  supe- 
ração é constante!  Hoje eu já tenho uma certa idade, tem garotos 
que estão voando no ritmo e eu tenho que controlar a emoção deles 
e acompanhar, então tenho que sempre trabalhar com a superação”.



A velha guarda sempre teve papel fundamental dentro das 
agremiações, antigamente vinha na frente apresentando a esco-
la, depois ficavam nas laterais esperando a passagem de todo o 
contingente e voltavam ao final congratulando o público e con-
cluindo o desfile. Com o passar do tempo, foram substituídos 
pela comissão de frente.

Antigamente era muito comum que os componentes das es-
colas aprendessem com os mais velhos sobre as tradições do 
samba, mas infelizmente com o mundo contemporâneo es-
sas memórias não são mais tão valorizadas por muitos sam-
bistas. Será que estamos tratando os mais velhos como mere-
cem? Será que estamos preservando a memória de quem 
lutou para termos o carnaval de hoje? Vamos refletir a respeito.

A Faculdade do Samba Barroca Zona Sul, tem 45 anos de ex-
istência, com uma bela história tradicional no samba paulistano, 
a agremiação possuí uma velha guarda recheada de muitas histó-
rias sobre o nosso samba. Atualmente possui 30 membros, sendo 12 
também da velha guarda musical, no qual fazem uma deliciosa roda 
de samba todos os domingos antes do início dos ensaios da escola.

Suely é a presidente da velha guarda, está praticamente desde a 
fundação em 1974, relembra que os ensaios aconteciam na es-
quina de sua casa. Seu pai era Mocidade Alegre, mesmo sen-
do do samba não queria que os filhos fizessem parte de outra 
agremiação, foi quando sua mãe fez uma ala na Barroca, então 
ela começou a desfilar como passista.

Recorda que em 1978 a escola teve a sua primeira quadra na 
Paulo de Figueiredo, o dia do batizado da Barroca foi memorá- 
vel, a madrinha Mangueira veio para a grande festa que também 
era a inauguração da quadra, foram dois dias de festa direto. Ao 
longo desses anos Suely já foi além de passista, destaque, direto-
ra de harmonia, entre outras ocupações dentro da agremiação.

Quando questionada sobre o papel da velha guarda nos dias de 
hoje, diz. “A grande maioria dos dirigentes das escolas de sam-
ba hoje são muito jovens, falta um zelo e cuidado com os mais 
velhos, as vezes até falta respeito. Acham que somos antigos e 
ultrapassados, mas esquecem que nós somos a reserva do samba”.

A Velha Guarda da 
Faculdade do Samba 
Eles mantém viva a tradição 
e a cultura de outrora.

texto: Fabi Faria 
           fotos: Dayse Pacífico 
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Tonheca está na Barroca desde 1975, era presidente de um bloco e a convite de Pé Rachado foi ter uma ala na escola. Já 
foi diretor de harmonia, barracão, disse que só não foi tesoureiro e presidente, de resto já fez de tudo um pouco. Atual-
mente é Embaixador do Samba pela UESP e faz parte conselho da FESEC. Relembra que em um ano quando era ainda 
diretor de harmonia a comissão de frente não chegava, o que causou um desespero em todos, desmontaram uma ala para 
colocar no lugar, o ônibus que levava o elenco quebrou, mas pouco antes do desfile eles chegaram e tudo ocorreu bem.

Tonheca aprendeu muito com os antigos, começou com 14 anos no samba, mas diz que atualmente as coisas mudaram. 
“Hoje em dia não sentam com os mais velhos, com as tecnologias quem tem hoje, eles falam que não precisam dos nos-
sos conhecimentos. A escola de samba está diferente, tem muitos presidentes que não acreditam na velha guarda, isso 
dificulta muitas vezes o trabalho a ser feito, de ensinarmos os mais novos”.

Wilsinho é Barroca desde a fundação, seu pai não o deixava desfilar no início, mas sempre participou dos ensaios, 
relembra que quando criança brincava de desfile na rua e fazia instrumentos. “A Vila Mariana era um bairro de pe- 
riferia antigamente, as famílias participavam mais ativamente na escola na época, hoje existe muito individualismo”.

Da esquerda para a direita: Wilsinho, Silmar, Rosana, Suely e Tonheca. 



Fez parte da bateria por muitos anos, ficou um pouco resistente no início em ir para velha guarda, mas a maioria dos 
seus amigos já tinham ido. “Difícil você ver pessoas mais velhas na bateria, aí decidi assumir a idade”. Recorda um car-
naval triste e marcante, a morte do Mestre Fubá na semana do desfile em 1989, vítima de acidente de carro, foi um fato 
que marcou sua trajetória na escola.

Por muitos acharem que batuqueiro velho não tem valor idealizou o projeto pioneiro chamado “Velha Guarda da Bate-
ria”, reuniu um pessoal das antigas e fizeram uma apresentação emocionante para valorizar os que por muitos anos se 
dedicaram tocando na agremiação.

Silmar é irmão de Suely, como ela relembrou, o pai não queria que a família se envolvesse com outra escola que não 
fosse a sua. Ao lembrar que começou a frequentar a Barroca com a sua mãe, a emoção toma conta, as lágrimas não se 
seguram, ele e a irmã se emocionam ao relembrarem da infância com a matriarca da família. “Nossa juventude foi muito 
pobre, o carnaval e a Barroca serviam como distração para a vida tão difícil que tínhamos”.

Da esquerda para a direita: Wilsinho, Silmar, Rosana, Suely e Tonheca. 



Já fez parte da bateria, foi harmonia de sua espo-
sa que era porta-bandeira, entre outras funções 
ao longo de uma vida dentro da escola. Diz que a 
Barroca sempre foi um lugar que formou pessoas. 
“Muita gente começou aqui, muitos sambistas que 
estão por aí começaram na nossa escola. Somos 
realmente a Faculdade do Samba, ensinamos e for-
mamos, depois muitos ganham asas e vão voar”.

O desfile mais marcante para ele foi o ano que 
a escola teve como enredo Chico Rei, fala que 
foi um dos carnavais mais lindos que já viu e ti- 
nham tudo para ser campeões. Disse que só não 
ganharam por políticas da época, por a esco-
la ser também muito jovem, firam em 4º lugar.

Silmar após se emocionar relembrando seu pas-
sado, finaliza dizendo “Velha guarda somos to-
dos, mas com muita qualidade. Tem que pas-
sar por várias histórias para chegar até aqui”.

Do grupo que cedeu a entrevista, Rosana é a mu- 
lher do “calendário”, com uma excelente memória, 
relembrou algumas vezes para os amigos os anos 
que não recordavam a data específica. Está na es-
cola desde 1985, começou em ala, foi passista, 
destaque e ingressou como porta-bandeira em 
1988. “Em 1989 assumi como primeira, em 1991 
recebi o estandarte como melhor porta-bandei-
ra de São Paulo. Parei em 1994 depois para ga-
nhar bebê, mas posteriormente recebi o convite da 
mãe do presidente Cebolinha para voltar e desfilei 
como porta-bandeira pela última vez em 2004”.

Rosana ficou alguns anos sem desfilar, mas 
como o samba está em sua veia, quando ia 
para arquibancada ver a Barroca sofria mui-
to por não estar lá. Foi quando há alguns anos 
voltou e ingressou na velha guarda. Termina 
dizendo “Em verde e rosa, juntos somos fortes”.

É de extrema importância prestarmos at-
enção no que os mais velhos têm para nos en-
sinar, seja essa pessoa, um pai, um avô, um vizi-
nho e também os membros da velha guarda da 
sua escola de samba e de muitas outras. Não 
pode haver no mundo uma boa educação sem 
o conhecimento dos idosos, que por viverem 
outros tempos se tornam cada vez mais sábios.

Salve a Velha Guarda!



Pelas
Lentes



Encontros e desencontros...
Imagem de uma das ce-
nas da peça teatral “So-
nho de uma noite de Verão”,
pela Oficina de Atores de 
Santos e Grupo TECE.

Dayse Pacífico



“O Templo da Velocidade 
se rende aos acordes desses 
motores maravilhosos, En-
durance Temporada 2019”.

Elson Santos



Este mês a foto é uma hom-
enagem para um amigo leal, 
carinhoso, companheiro e su-
per brincalhão. Com 17 anos, 
esse mês nos deixou para bril-
har no céu. Obrigado Pache-
co, por nós ensinar o signifi-
cado da palavra amigo.

Marcelo Messina



“São Paulo. Grande 
Metrópole.Cidade 
que não para de 
crescer”. 

Ismael  Toledo



Harmonia de
Gente Feliz 
Cultivar empatia e amor ao próximo  
são alguns dos ingredientes usados 
pelo diretor Rogério Félix. 

texto: Fabi Faria 
           fotos: Ismael Toledo

A empatia, em concisas palavras, é a desenvoltura em compreender 
o outro para além do que se vê e atuar de acordo com isso. Esse senti-
mento tão extraordinário é uma das bases da inteligência emocional, 
pois permite nos ligarmos com outras pessoas com melhor qualidade. 

A Dragões da Real é uma jovem escola que foi apelidada cari-
nhosamente como “lugar de gente feliz”. Quando você vai a 
um ensaio na quadra é exatamente isso que você vê: compo-
nentes ensaiando felizes por estarem ali, assim como casais, har-
monias, comissão de frente e muitos outros departamentos.

O diretor geral de harmonia Rogério Félix completa no próximo 
ano, 30 anos de carnaval. Só na Dragões são 10! Começou como 
folião ainda muito jovem na escola próxima de sua casa, a Leandro 
de Itaquera. Mas somente em 1990 começou a frequentar para valer. 
Nasceu aquele prazer, foi o ano todo, começou a corrigir fantasias, ala 
de passo marcado, até virar diretor de harmonia, ficando lá até 2002. 

“Às vezes os filhos traçam caminhos diferentes, têm sonhos dife-
rentes, começamos a sonhar diferente. Sou pequeno, sou um pati-
nho e não sei voar, preciso ganhar o mundo para poder aprender 
para trazer mais para cá, ou pelo menos fazer alguma coisa que 
engrandeça, pelo menos meu conhecimento mesmo, aí eu saí”.

Rogério já tentou parar várias vezes, mas o seu amor pelo samba 
nunca o deixou, depois da saída da Leandro, teve passagens pela Pe-
ruche, Mocidade Alegre, Tom Maior e Vila Maria. Um certo dia, 
quando era coordenador na LIGA, um rapaz magro e alto o cha-
mou, lhe dizendo que tinha feito uma pesquisa e ele estava constando 
como um dos 10 melhores especialistas em fazer pastas de jurados. 
“Ele pediu minha ajuda, me senti responsável pelo projeto, saquei 
a caneta e fui apontando. Fiquei incomodado com a comissão de 
frente, teve muitas escolas que já tinham perdido ponto por causa de 
pasta. Perguntei se estava realmente igual, ele disse que sim. Naquele 
ano a escola empatou com a Peruche e só não subiu porque esquece- 
ram a luva no hotel. A roupa estava certa, a pasta estava corretíssima”.
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Harmonia de
Gente Feliz 



Passou o carnaval e seu telefone tocou, era o rapaz magro que 
pediu sua ajuda, conhecido como Tomate, dizendo que tinha 
assumido a presidência e queria que Rogério estivesse com ele. 
“Disse muito obrigado, falei que estava muito desatualizado, 
mentira, nunca quis fazer escola de torcida. Na mesma época 
recebi o convite de ir para a X-9 Paulistana também. Fui convi-
dado para ir no aniversário da Dragões! Fui com a minha espo-
sa, como é Deus quem escolhe nosso caminho, quando entrei 
na quadra começou a passar um filme dos desfiles da escola, 
que eu já tinha visto. Ao chegar em casa, falei para ela, temos 
X-9 e Dragões. Ela disse: ‘ainda bem que você tem consciên-
cia e vai para a X-9’. Então, eu respondi: ‘tenho consciência e 
vou para a Dragões. Eu não sei explicar, tem alguma coisa lá!’” 

Muita gente tirou sarro quando ele foi para a Dragões, que 
na época estava no grupo de acesso. Falavam que não iam 
deixar outra escola de torcida subir. Rogério sempre ficou de 
cabeça baixa e nunca respondeu, apenas trabalhou. “Papai do 
céu nos presentou com a subida para o especial. Deixamos 
claro, que tínhamos nascido de uma torcida, mas somos uma 
escola de samba. Um lugar de gente feliz, onde a comunidade 
é respeitada, não escolhemos time, respeitamos todo mundo”.

Começando uma trajetória no projeto conversou com 
o presidente Tomate sobre melhorias na quadra, dis-
se que o melhor lugar devia ser o banheiro. “O chão pode 
ser de terra, mas o banheiro tem que ser impecável! 
Porque minha mãe, minha mulher e minha filha não po-
dem sentar em um vaso estragado. Nós homens fazemos 
no muro em qualquer lugar, mas as mulheres não”.

Diz que já ajudou escolas a desfilarem com roupas de TNT, 
mas para ele dentro da pista por mais que se busque luxo, 
mas se tiver canto e alegria a agremiação pode entrar de 
jornal que serão respeitados. Rogério respeita muito a an-
cestralidade do samba e a história de quem lutou no pas-
sado, diz que a principal capacitação de um sambista é 
aprender a ter respeito pelos demais. “Respeite quem pode 
chegar onde a gente chegou! Se eu não conseguir ensinar 
as pessoas a respeitarem os mais velhos que eu me espelhei, 
quando eu ficar mais velho também não serei respeitado”.

Por ele, todos os baluartes do samba, da embaixada e todo 
profissional com 40 anos prestados em uma agremiação, de-
veriam ter passe livre. “As escolas entregariam uma lista para a 
LIGA, no qual uma carteirinha dourada seria confeccionada, 
eles teriam porta de entrada em qualquer lugar em camarote.” 
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Recorda que sua avó morava no Largo do Peixe e 
ele conseguiu conviver com pessoas, que contavam 
como seu Nenê fugia da polícia, como era a capoei-
ra, coisas que talvez seus filhos e netos nunca saibam. 

“Penteado, Mercadoria, Buiu, Zelão são pessoas que eu vi 
sendo grandes nomes no carnaval,  como diretores de har-
monia, quem sou eu perto desses caras? Só que nem sempre 
são valorizados, por mim tinha que ter um documentário 
sobre eles financiado pelas escolas de samba, porque esses 
caras apanharam e deram muito de si, para que essa cultu-
ra tenha esse glamour. E hoje são muitos por aí que passam 
fome, não conseguem entrar em uma escola de samba, nem 
um convite para assistir aos desfiles. O sambista não tem 
memória com seus profissionais, não respeita a sua herança”.

Quando questionado sobre o tratamento que oferecem 
aos componentes ele diz. “Se o Tomate não estiver no 
bar, e eu não estiver carregando algo ou limpando não 
é Dragões. Se eu não posso servir meu componente du-
rante o ano, eu não tenho como cobrar que ele me sir-
va durante o desfile. O tratamento na dragões faz toda a 
diferença, mas ainda estamos longe do que gostaríamos”.

Sobre ter uma direção de harmonia considerada por muitos 
como diferenciada ele encerra dizendo. “Harmonia é cuidar 
do folião e cuidar dele é entender primeiro, e não passar o 
que você quer que ele faça. Ele tem que saber que você tem 
empatia por ele, se colocou no lugar. Depois da confiança, aí 
sim você convida ele a fazer parte. Se você tem isso você cria 
uma comunidade com a mesma missão, a mesma mira. A 
harmonia é arte de servir, quando você tem muito amor você 
transborda amor. Se eu não me amo eu não consigo amar 
o próximo, busque conhecimento, para ajudar o próximo.”
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“O Carnaval é a minha 
formação!”
André Machado, o carnavalesco que vai levar 
bits and bites para o desfile da escola Rosas
 de Ouro em 2020 

Tudo começou em 1982, no Rio de Janeiro, quando o meni-
no André Machado, sete anos de idade passou na frente da TV, 
justamente no momento no desfile da Império Serrando. Ele fi-
cou fascinado com tudo o que viu e, ao final da apresentação da 
escola disse para a mãe que queria trabalhar com “aquilo”. Graças 
ao momento mágico, que hoje temos um dos melhores carna-
valescos assinando desfiles marcantes e, há quatro anos, os de uma 
das mais tradicionais agremiações paulistanas, a Rosas de Ouro.
 
Naquela época, a mãe dele já fazia parte do grupo de passistas da es-
cola Em Cima da Hora, em Cavalcante, bairro onde moravam, mas 
o pai não queria que ele entrasse em uma escola de samba preocu-
pado porque o meio era muito marginalizado e achava que o filho 
não ia se sustentar trabalhando com carnaval. Então começou in-
centivar o jovem André a fazer cursos, entre eles alguns de desenho. 

Anos depois, aos 13, ele escreveu o primeiro enredo e todo empol-
gado apresentou para a diretoria da Em Cima da Hora (escondido 
dos pais), mas a escola não deu a oportunidade para aquele jovem 
realizar o sonho de ser carnavalesco, mesmo porque era ainda 
uma criança e não podia ‘assinar’ um carnaval. Com essa primei-
ra frustração, ele destruiu tudo o que tinha de carnaval em casa.
 
Porém, a mesma agremiação o convidou, no ano seguinte, para 
ser o desenhista da escola por conta das habilidades. Por fim, 
aos 21 anos, ele se tornou carnavalesco da escola. “Assumi a res-
ponsabilidade sem entender nada de material.  Lembro que 
fui ao maior centro de compras de comércio popular no Rio 
de Janeiro, o Saara, para ver tudo de perto. Pequei um caderno 
e anotei tudo o que eu perguntava nas lojas sobre cada produ-
to. Foi assim que comecei no carnaval e nunca mais saí”, conta. 

“Costumo dizer que Em Cima da Hora é minha escola de criação, 
onde tudo começou. Eu fui da ala das crianças e também ritmista 
tocando tamborim. Já Império Serrano é de coração. Hoje, Rosas 
de Ouro é a minha casa!”, pontua. 

texto: Mônica Silva                            
          fotos: Leandro Deccó
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“O Carnaval é a minha 
formação!”

Levanta, sacode a poeira e vai 
para o carnaval!
 
Foi depois de um longo período em depressão, dos 14 aos 
19 anos, que André levantou a cabeça e mergulhou de vez, 
no universo do carnaval. “Estava em casa sozinho, em pelo 
réveillon. Apaguei todas as luzes, às 23h45 e coloquei o 
volume do rádio bem baixinho. Chorei muito ouvindo os 
fogos e ouvindo as pessoas festejando a virada do ano. Le-
vantei e fui até o banheiro olhei para o espelho e pergun-
tei pra mim mesmo o que eu estava fazendo da minha 
vida. Foi ali que decidi que precisava dar a volta por cima. 
No dia seguinte, quando meu pai chegou em casa, eu dis-
se para ele que queria fazer um curso de desenho. Curei 
a minha depressão e embarquei no carnaval”, lembra.

Depois daquela noite, André fez diversos outros cur-
sos voltados para moda, figurino, estamparia e também 
acabou fazendo um de corte e costura, em um projeto 
social que a mãe atuava. “Eu já tinha aprendido marce-
naria, desenhos diversos e já liguei que aquele veio de en-
contro para a minha preparação como carnavalesco. O 
mais interessante é que minha mãe ganhou a vaga, mas 
não gostava de costurar e aquele workshop ensinava a pro-
duzir roupas, a partir de materiais reciclados”, explica.

Quando começou, ele queria muito ser conhecido como os 
ícones da época, Joãosinho Trinta e Rosa Magalhães, mas de-
pois passou a querer ser reconhecido pelo trabalho. “Hoje, 
tudo o que eu tenho, eu devo ao carnaval. Desde os sete anos 
de idade é meu sonho. Trata-se de um sentimento muito 
forte porque trabalho com as pessoas que realmente gostam 
disso. Muito bom quando um componente me faz um elo-
gio ao receber uma fantasia que foi criada por mim. Gosto 
quando apresento uma sinopse aos compositores e eles de-
senvolvem suas composições, a partir daquele roteiro”, con-
ta ele que também tinha o sonho de trabalhar com cinema.

A marca no carnaval paulistano
Não fosse o sotaque e fala tranquila, André poderia ser consid-
erado paulistano! Em 1998, ele, que não imaginava que em São 
Paulo tinha carnaval. Mudou para a capital paulista, a convite 
da Barroca Zona Sul, onde ficou até o ano de 2000. Em 2001, 
ele volta para a capital carioca, onde foi para a Caprichosos 
de Pilares dar um suporte para Jaime Cesário, mas retorna a 
São Paulo, já no ano seguinte, uma vez que tinha constituído 
família na cidade. Foi em 2002, que ele assinou o carnaval da 
Imperador do Ipiranga, no Grupo de Acesso, onde ficou até 
2005, e na sequência foi para a Nenê de Vila Matilde, até 2007. 



Depois assumiu um ano de Império de Casa Verde e foi para o Pérola Negra, onde somou seis anos, o maior tempo em 
uma agremiação, de 2009 a 2014. Depois disso, assumiu a X-9, por dois anos, até chegar no Rosas de Ouro, onde está há 
quatro anos. André também tem passagem registrada no Mocidade Alegre, quando a escola atingiu a segunda colocação.

“Estou muito feliz aqui, uma escola que tem uma comunidade muito forte e presente. Gosto dessa coisa da Rosas de 
Ouro ser tradicional e ao mesmo tempo, sempre buscar atualização para se renovar. Tem uma direção que sempre busca 
pessoas novas com muito gás e vontade de fazer algo novo”, afirma ele que chegou quando a escola amargava um 11º 
lugar, em  2016, e ele acabado de sair da X-9 com o acidente ocorrido em uma das alegorias, quando um homem caiu 
de uma altura de 3 metros, antes do desfile.

“A primeira reunião foi meio tensa e não tinha como ficar tranquilo sabendo que estava chegando em uma escola de 
tradição sempre ligada a desfiles com luxo e nomes muito fortes do carnaval de São Paulo como o Jorge Freitas. Então eu 
disse que estava colhendo os cacos dos acontecimentos anteriores, assim como a Rosas de Ouro e sugeri que fizéssemos 
um mosaico, no sentido de construirmos algo juntos para virarmos a página e começarmos tudo do zero escrevendo 
uma nova história!”, conta.

A escola estava desacreditada por conta da colocação naquele período. Então, em sua chegada, ele fez questão de aprox-
imar a comunidade, não somente para desfilar, mas também para colocar ‘a mão na massa’ e trabalharem juntos. “Tinha 
sempre muita gente na quadra, aos finais de semana. Almoçávamos com as baianas aos domingos e logo depois, todos aju-
davam na composição das fantasias e alegorias. Quem tinha disponibilidade vinha contribuir. Conseguimos fazer nosso 
carnaval e levar a escola para a 5ª colocação com o tema ‘Banquete’. Comida é algo que aproxima e essa era a proposta. O 
enredo mudou o nosso dia a dia. Algumas pessoas diziam que há muito tempo não viam a Rosas de Ouro tão feliz!”, lembra.

Inspiração e Processo Criativo 
Da cabeça do André, o dia a dia dos caminhoneiros virou enredo, em 2018. Levaram o tema para o desfile com 
muitas referências do que esses profissionais vivem nas estradas pelo país afora. “Angelina sempre diz um ditado 
que é ‘Quem tem parceiro não fica na estrada!’ Então, eu fiquei com isso cabeça e pensei que poderia dar samba”.

Para a disputa de 2019, o carnavalesco se inspirou em uma edição do Globo Repórter que contou a história da Armênia. 
Depois de muita pesquisa e amadurecida a ideia, embarcou juntamente com a presidente Angelina Basílio, em um voo 
de 26 horas, para conferir de perto o que ele tinha pesquisado. 
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“Senti que teria muitos subsídios plásticos para eu contar a história na avenida, pois se trata de um país com muitas 
referências ao Cristianismo, sem contar a questão do genocídio, que o mundo não reconhece e precisava saber mais sobre 
essa história. Se eu tivesse desenhado o carnaval depois da viagem, o enredo seria outro. Só faltavam dois carros alegóri-
cos que foram concebidos depois da viagem”, conta ele que conquistou 3º lugar com a escola, naquele ano. 

Em um dos enredos que desenvolveu para a Pérola Negra, em 2009, Guiado por Surya, Pelos Caminhos da Índia, André disse 
ter sido um dos mais marcantes, pois o processo criativo partiu de uma ‘amarração’ que ele fez com o nome de uma das empre-
sas que seria patrocinadora e que a dona era indiana. Ele participou de uma reunião onde ouviu que deveria representar em 
cada um dos carros da avenida, um símbolo da Índia e, consequentemente, a história daquele país. “Fui para minha casa so-
mente com aquele pedido da empresária e eu tinha que me virar. Então li alguns livros, assisti filmes e até meditação fiz. Depois 
de muita pesquisa, eu criei um personagem e um roteiro que ele  seguiu durante todo o desfile tendo referências em cada carro 
alegórico até o desfecho, quando encontrava uma pérola sagrada, que é o amor pela escola de samba”, ilustra o carnavalesco.

Carnaval 2020, tecnologia na avenida
Com muitos desfiles marcantes nas agremiações paulistanas, André espera por um título para chamar de 
seu, no grupo especial. Ele já levou um campeonato no Grupo de Acesso, em 2013, com a escola Pérola Ne-
gra e o tema ‘O Auto da Compadecida’. Na ocasião, a escola caiu para o grupo de acesso, por conta de um inci-
dente inusitado, uma pessoa rasgou as cédulas dos jurados e não foi possível contabilizar todas as notas.

Depois de falar sobre banquetes, saga dos caminhoneiros e Armênia, o carnavalesco vai levar com a Rosas de Ouro, 
em 2020, um tema inusitado para a avenida, em 2020: tecnologia. Muitos podem torcer o nariz incialmente, mas, 
se tratando de André Machado, tudo pode virar samba! “Quando me sugeriram a ideia, eu achei meio esquisito 
e que não tinha a cara da escola. Porém, pensando em como vivemos hoje, muito dependentes da tecnologia, pen-
sei em fazer algo que retratasse o comportamento humano, desde as revoluções industriais. Então, eu sugeri criar-
mos um personagem que fosse um robô com inteligência artificial que está em busca de um livro, exatamente para 
ilustrar a distância que o ser humano tem hoje da leitura, mas que uma máquina acaba buscando”, explica. André dis-
se que parte da inspiração para a criação do personagem vem do filho mais novo, Artur, que tem 6 anos e é autista.

A escola levará o tema Tempos Modernos para o Sambódromo, em seu desfile que encerrará a noite de desfiles no 
sábado. Preparem-se para uma verdadeira aula de história que começará com as revoluções industriais, ener-
gia nuclear passando pela chegada do homem à Lua, evolução e as influências de tudo isso em nosso cotidiano, até 
os dias de hoje com a revolução 4.0. “O homem é a máquina mais perfeita, porque foi ele que criou todas as máqui-
nas e acima de tudo tem a emoção, que por mais que um robô tenha a inteligência artificial, ele não tem o senti-
mento maior que é o amor. Essa é a mensagem que queremos passar para o público com o nosso enredo”, conclui. 



Nunca é tarde 
para mudar
Segunda porta-bandeira da X9 Paulistana    
realiza desejo de carregar um pavilhão após 
os 30 anos

A vida pode mudar velozmente o seu caminho, mas nunca será 
impraticável chegar aonde você sempre quis. Não desistir da- 
quilo que seu coração mais deseja, pois esses anseios sempre 
valem a pena. Inspire-se e ache a motivação certa para seguir 
seus mais sinceros desejos, assim como fez Graciela Araújo. 

Diferente da grande maioria ela não começou como por-
ta-bandeira na infância, na época que era criança ouvia de 
seu pai quando passava a Nenê de Vila Matilde na televisão 
que era a escola que os representavam por ser da mesma 
região. Com o passar do tempo, já adolescente decidiu ir co-
nhecer o lugar que considerava sagrado, mas muito distante 
da sua realidade, pelo fato de sua família não ser do carnaval. 

Com 15 anos colou os pés pela primeira vez na escola de sam-
ba que embalou sua infância, foi amor imediato, se encan-
tou. Sem conhecer absolutamente ninguém, foi começan-
do assimilar e se familiarizar com o universo do samba.

Desfilou pela primeira vez em ala, se sentiu bastante inserida e 
acolhida pela comunidade da Vila Matilde. Como gostava mui-
to de dançar posteriormente foi para ala coreografada. Depois de 
um tempo desfilando sentiu vontade de explorar novos rumos e 
seguir um sonho que tinha desde a infância, ser comissão de frente. 

Graciela conseguiu o que tanto desejava, fez 8 anos de comissão 
de frente, teve muitas experiências nesse período, fez labo-
ratório de jazz, afro e teve a oportunidade de fazer um tra-
balho junto com a atriz Claudia Raia. Após alguns anos fi-
cou muito acima do peso, chegou a pesar 110kg, considera 
que quebrou paradigmas sendo obesa, na comissão de frente, 
por não desistir, sofreu preconceito por algumas pessoas não 
acreditarem que seria capacitada a dançar estando obesa. 

texto: Fabi Faria                           
          fotos: Marcelo Messina



Nunca é tarde 
para mudar

43

Eu estava em uma zona de conforto, com meu peso, até que em 
2016 meu coreógrafo na época, disse que eu dançava muito, mas 
tinha medo que pela proposta eu não aguentasse o ritmo. Eu sentia 
que iria conseguir, mas esse alerta mexeu comigo e fui atrás para 
mudar, comecei a fazer terapia para me ajudar na compulsão ali-
mentar, reeducação alimentar e aeróbica, desde então perdi 41 kg”.

Depois desse ciclo fazendo parte da comissão de frente da 
Nenê, Graciela sentiu que já não era mais o que queria, enten-
deu que tinha vivido e cumprido sua missão e encerrado, era 
algo que não estava mais te completando. Como sempre teve 
muito respeito pela arte da dança e casais, viu uma oportuni-
dade para imprimir sua bagagem para tentar ser porta-bandei-
ra. Foi quando decidiu fazer um curso aos 30 anos, fez AME-
SPBEESP e academia de casais, considera que o fato de ter 
começado mais velha envolve muita coisa, mas que sua matu-
ridade fez com que absorvesse tudo de maneira mais positiva. 

“O querer também tem que vir de você. Minha maturi-
dade corporal, fez com que eu tivesse um bom desenvolvi-
mento.  Mas muita gente achou que era só fogo de pa-
lha, que não iria dar em nada, mas ao mesmo tempo tive 
bons amigos que me direcionaram e acreditaram em mim”. 

Fez um ano de curso na AMESP, com 4 meses recebeu seu primeiro 
convite para desfilar como porta-bandeira na Tradição Albertinense.

“Lá nós éramos divididos por níveis, de um a três, eu era ní-
vel um, quando eles foram buscar um casal olharam primeiro os 
que estavam mais avançados. Porém, chamou mais a atenção de-
les nós que estávamos no primeiro nível. O querer vai além de 
onde te colocam, mas sim onde você se coloca, eu sempre me 
coloquei como porta-bandeira, iniciante, mas porta-bandeira.”

Um mês após recebeu o convite de outra escola, a Impera-
triz da Pauliceia teve uma mudança de diretoria e a convidar-
am para ser segunda porta-bandeira. Em 2019 desfilou em 
três escolas levando o pavilhão, o seu ciclo na escola que foi o 
seu berço de sambista se encerrou na comissão de frente da 
Vila Matilde, onde tinham uma proposta de inserir um casal. 

“Esse ano foi um divisor de águas, foi um dos momentos mais 
emocionantes da minha vida, encerrei o meu ciclo bailando 
na comissão de frente da Nenê, onde eu nunca tinha visto na 
minha vida um casal entrar na frente dançando. Eu que não 
tinha muita vivência, muita gente dizia que não daria certo.”



Passado o carnaval 2019, Gustavo Oliveira, segundo 
mestre-sala da X9 entrou em contato com ela pelas 
redes sociais, ela não o conhecia. Ele estava em uma 
situação na qual a sua porta-bandeira por motivos 
pessoais optou em parar de dançar.  Comunicou a 
Graciela que seu apresentador Nathan tinha visto uns 
vídeos dela dançando e a chamou para realizar um 
teste. Para ela foi uma honra, então pouco tempo ter 
esse salto em sua nova carreira dentro do carnaval. 

“Eu nunca tinha ido para um terreiro novo, 15 
anos de nenê, a comunidade toda me acolheu, 
aqui recebem muito bem quem chega para so-
mar, independente de ter nascido ou não na 
agremiação, as pessoas se sentem acolhidas na X9.”

Sobre o carnaval do ano que vem, Graciela se prepa-
ra 3 vezes na semana cerca de 3 horas por dia, en-
tre aulas de balé e desenvolvimento de dança.  “A 
expectativa para 2020 está a mil, não dá para 
ser somente a menina que dança há um ano, te-
nho que honrar o peso do pavilhão que carrego”.  

Além de grandes nomes do carnaval que servem de in-
spiração para ela, também se inspira nas Sinhazinhas do 
Festival de Parintins, pois acha que possuem elegância 
e uma alegria acolhedora, como uma porta-bandeira.

Quando questionada sobre ter a vontade de um dia 
carregar o primeiro pavilhão de uma agremiação, 
ela diz. “Eu almejo sim ser defensora do primei-
ro pavilhão, esse ano tive convite fora de são Pau-
lo, mas tudo no seu tempo. Preciso amadurecer 
mais, não preciso aceitar um desafio que me deixe 
insegura, pois ainda tenho muito o que aprender.” 

Graciela sempre encarou desafios, desde a vida no 
carnaval até a sua vida profissional fora, pois tra-
balha em um segmento totalmente masculino, é 
gerente de projetos e coordena uma equipe for-
mada somente por homens. “Independentemente 
do que você faça, se fizer bem feito, o fruto vem.” 

A sorte segue a coragem é a frase que inspi-
ra sua vida. “Todo mundo acha que é sorte, mas 
eu tive coragem de correr atrás e quebrar pa-
radigmas, nada é sorte se você não se arriscar”. 
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Isso é o que todos que não são do mundo do carnaval perguntam, com certeza alguém já falou 
pra você ou você já ouviu.

O Carnaval é uma festa que deu início muito antes de suas tataravós, é uma festa que se orig-
inou na Grécia em meados dos anos 600. Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos 
em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção.

A palavra “carnaval” está relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne marcado 
pela expressão “carnis valles”, que acabou por formar a palavra “carnaval”, sendo que “carnis” 
em latim significa carne e “valles” significa prazeres.

Mas isso muitos já sabem, então vamos pular esta parte e ir lá para o início do nosso carnaval 
brasileiro.

Foram os sambistas do Estácio, um bairro vizinho ao porto do Rio de Janeiro, que fundaram 
a primeira escola de samba, em 1928, a Deixa Falar. A ideia foi de Ismael Silva, que queria um 
bloco carnavalesco diferente, em que os participantes pudessem dançar e ao mesmo tempo, 
evoluir ao ritmo do samba.

 

Mais já? Mas o Carnaval 
não é só em Fevereiro?
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No início, as escolas de samba não eram chamadas de escola, apesar de seus criadores assim a designarem. Elas eram trata-
das pela população e pela imprensa como blocos de carnaval. O termo escola só começou mesmo a ser empregado a partir 
de 1932, quando aconteceu o primeiro desfile oficial de escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele foi vencido pela Mangueira, 
uma das primeiras escolas de samba a ser fundada.

A Deixa Falar fez muito sucesso entre os moradores da região. Ela acabou por estimular a criação, nos anos seguin-
tes, de outras agremiações de samba. Surgiram assim, posteriormente, as seguintes escolas de samba: Cada Ano 
Sai Melhor, Estação Primeira (Mangueira), Vai como Pode (Portela), Vizinha Faladeira e Para o Ano sai Melhor.Nos 
dias de hoje o nosso carnaval está em algumas cidades perdendo o seu valor, pois o sambista está sendo marginaliza-
do, como no passado. Algumas cidades estão com suas festas carnavalescas interrompidas, dita como a festa do povo. 
O nosso carnaval atualmente passa por renovações que por muitas agremiações não são bem-vindas. As renovações 
são por vezes confundidas por falta de esclarecimento aos que são tradicionalistas com suas raízes e aprendizados.

As leis do samba são muitas e todas tem uma pequena mudança em algumas regiões. Por Exemplo São Paulo e o Rio de 
Janeiro onde o carnaval é mais forte algumas regras mudam, mas a tradição é vista com muito respeito.

A folia carnavalesca carioca e paulistana começa antes dos dias oficiais do carnaval. Já no mês de junho com os ensaios nas 
quadras das diversas escolas de samba da cidade. Com festas de escolha do enredo, lançamento do samba, entre outras.
  
No mês de dezembro a cidade já se agita com os denominados ensaios de rua e a mais nova criação: ensaios técnicos, que 
levam milhares de pessoas ao Sambódromo todo final de semana. 

E com a nossa cultura nossas raízes e amor ao samba estaremos lá mais uma vez nas arquibancadas vibrando, gritando, 
cantando e torcendo para a nossa escola do coração.

QUE VENHAM OS ENSAIOS TÉCNICOS E VIVA NOSSA ARTE,  NOSSA CULTURA, NOSSO BRASIL! 
 



Memórias
André Luiz  Pantera
, a  alegria  está  no ar

texto: Diney Isidoro                    
          fotos: Arquivo Pessoal

Saudade de um sambista nota 10!

Olá, Cara Gente Bamba, 

Hoje as memórias são especiais! 

A saudade bateu forte e apertou o peito. Afinal, através 
de sua voz ele abrilhantou os corações de muitas co-
munidades. Carismático, sorridente e que gostava de 
um bom papo. Ele marcou época com seus bordões 
e com a energia que emanava ao cantar os hinos das 
agremiações no qual representou. Batizado como An-
dré Luiz Matheus, ficou conhecido no mundo do sam-
ba como “André Pantera”. Nascido e criado na Casa 
Verde Alta, mais um filho das Rua Odete, Carmem, 
Helena que despontou para o mundo do carnaval. 

Com a família ligada diretamente a este universo, 
cresceu ao som dos batuques e dos cânticos entoados 
por sua mãe Dona Maria. Desde o Grupo “União da 
Raça” a chegada ao microfone das escolas de samba, 
André escreveu com nanquim e caneta pena sua tra-
jetória. Nunca foi indiferente, seja nos ensaios do Blo-
co União da Trindade, na Praça Santíssima Trindade 
ou nas quadras das Escolas de Samba do Grupo Es-
pecial, ele sempre fora um apaixonado pelo carnaval, 
pelo samba. Começou sua trajetória na Unidos do 
Peruche, passou pela Mocidade Alegre, Camisa verde 
e Branco, Pérola Negra, Barroca Zona Sul, Unidos de 
Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio entre outras...



André Luiz  Pantera
, a  alegria  está  no ar

Saudade de um sambista nota 10!



Compositor de pena afiada, 
fez diversos sambas e foi res- 
ponsável pelo projeto Clube 
dos Sambistas de São Paulo 
que fora um dos percursores 
dos sambas de comunidade e 
ao lado do seu irmão Tadeu 
Kaçula colocaram na rua, o 
projeto Samba Autêntico que 
animou o Centro de São Paulo 
com a famosa “Rua do Sam-
ba”. Pai, amigo, mentor, em 
seus longos papos, contribuiu 
e ajudou a fomentar o desejo 
de muitos jovens a estar de-
fendendo a bandeira de nosso 
carnaval e até hoje estes jovens 
estão por aí escrevendo sua 
trajetória e mantendo vivo o 
legado. Seus filhos, continuam 
seus passos, alguns pelo samba, 
ou- tros por novos caminhos, 
mas sempre carregando no pei 
to o ensinamento de seu pai.

Para nós que acompanhamos 
sua vida, sabemos o quanto 
ele se doou em prol do seu tra-
balho, ele não cantou sambas, 
ele interpretou vidas. Entre es-
tas mil vidas, os caminhos tor-
tuosos do roçado do bom deus, 
já descrito por Plinio Marcos, 
o seduziram ainda mais do que 
o samba. A mente fora inimi-
ga do corpo e o corpo tentou 
ser amigo da mente, mas fa- 
lhou. E ao contrário da alegria 
que ele transmitia, o surdo um 
certo dia se silenciou. Restou 
as fotos, as lembranças, a sau-
dade... Eu gostaria que a folha 
não terminasse, eu gostaria 
que o tempo voltasse...eu gos-
taria…, mas hoje eu só pos-
so agradecer e dizer, Muito 
Obrigado Tio André Pantera, 
a alegria sempre estará, no ar!



Turismo &
 Aventura

texto: Mônica Silva                  
          fotos: Divulgação

Fim do ano chegou e a temporada 
de férias das crianças vem no pacote! 
Para extravasar as energias e deix-
ar todo muito calminho, vale a pena 
buscar por um programa cheio de 
aventura e emoção. Aos apaixonados 
por atividades mais radicais, algumas 
cidades próximas da capital paulista 
oferecem muitas opções para quem 
precisa dar uma desopilada, afinal 
de contas, o ano não foi brincadeira, 
mas precisamos nos preparar para 
as comemorações do final e o car-
naval que está logo ali, em fevereiro!
 As dicas deste mês estão nas cidades 
de Brotas e Socorro, ambas no in-
terior de São Paulo, que oferecem 
atrações para a família ou grupo de 
amigos. Diversão é o que não faltar!



Brotas
Conhecida por oferecer inúmeras 
opções de atrações radicais, a cidade 
fica a 240 km da capital paulista e ideal 
para quem curte natureza e gosta de 
nadar ou praticar esportes aquáticos. 
O rafting já é quase escrito ao lado do 
nome da cidade, pois não há como 
falar de Brotas, sem lembrar desse es-
porte que é realizado em um bote que 
passa por quedas d’água e enfrentando 
desafios, nas águas do rio Jacaré-Pepi-
ra, patrimônio histórico da cidade.
 
Também é possível descer as cor-
rentezas do rio com boia-cross, neste 
caso, uma forma de realizar o trajeto 
sozinho, em uma boia mesmo, só que 
em corredeiras mais suaves para apre-
ciar a natureza e o silêncio ao redor. 
Há quem prefira flutuar somente de 
colete salva-vidas para relaxar dei-
xando-se levar pela correnteza, porém 
sempre atento! Ainda na água, o tu-
rista pode praticar stand up pad-
dle, aquaball, circuito cable e rapel.

Agora em dezembro, uma atração es-
pecial de Natal brindará os visitantes 
com decoração da ponte pênsil sobre 
o rio Jacaré-Pepira que a transfor-
mará em uma espécie de ‘túnel na-
talino’ com a instalação de milhares 
de lâmpadas coloridas pequeninas. 

Para se hospedar, a Brotas há opções en-
tre hotéis, pousadas, resorts, hotéis-fa-
zenda, entre outros que proporcionam 
contato direto com a natureza dor-
mindo ao lado do rio e sendo acorda-
do ao som dos passarinhos. A dica é 
o recém-inaugurado Vila Poção, den-
tro do Ecoparque (www.pocaobrotas.
com.br), que oferece sistema day use. 

Informações sobre a cidade de Brotas: 
http://www.brotas.sp.gov.br/secretari-
as/turismo 



Socorro
Para quem não quer ficar muito 
tempo na estrada, Socorro, a 130 
km da capital, também oferece har-
monia com a natureza e esportes 
radicais. Localizada às margens do 
Rio do Peixe e Serra da Mantiquei- 
ra, a cidade recebe seus visitantes 
com um portal de boas-vindas. 

O turismo ecológico é o forte com 
uma variedade de modalidades, en-
tre arvorismo, rafting, canoagem, 
escalada, boia cross, cavalgadas, 
entre outros que vai levar para bem 
longe todo o estresse. Muito bem 
estruturada para receber turistas, 
Socorro oferece uma infraestru-
tura para hospedagem que atende 
todos os gostos. Seja em camping, 
hotel ou pousada, o contato com a 
natureza é primordial. 

Entre as opções, está a pousada 
Acalanto Inn (www.acalantoinn.
com.br) , que dispõe de quatro 
chalés e 9 apartamentos equipados 
com os principais itens de necessi-
dade em uma hospedagem como 
frigobar, ventilador de teto, tele-
visão e ainda lareira e varanda com 
rede (no caso dos chalés). 

Para saber mais sobre a cidade e 
o que ela oferece: https://socorro.
tur.br/ 




