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Martinho da Vila, compositor

Roberta Pennafort
RIO

Na quarta-feira passada, Mar-
tinho da Vila se mandou para
Santa Catarina, para fazer sho-
ws. Mas ele não abandonou
sua Vila Isabel. Marcou o voo
de volta para ontem, de modo
a estar descansado hoje e en-
carnar João Cândido, o Almi-
rante Negro, no enredo sobre
o centenário de Noel Rosa. Pre-
sidente de honra da escola à
qual chegou em 1966 e autor
do mais bonito samba-enredo
deste ano – o seu décimo na Vi-
la –, Martinho virá abrindo o
desfile, que contará ainda com
seis de seus oito filhos. “O sam-
ba vai estar em primeiro lu-
gar”, promete.

Sem efeitos visuais espeta-
culares, a agremiação da zona
norte do Rio pretende conquis-
tar o público e os jurados com
a empolgação de seus compo-
nentes. “A aposta da Vila foi
terrível, encarar a avenida
sem patrocínio vai ser difícil.
Optamos pela energia, pela
emoção”, ele diz. “Teve uma es-
cola que botou um homem
voando na avenida (a Grande
Rio, em 2001), teve a pista de
gelo (da Viradouro, em 2008).
Essas coisas gastam muito di-
nheiro, que pode ser economi-
zado e usado em boas fanta-

sias. O que faz a diferença é
um bom tema, um bom samba-
enredo e boa tradução do te-
ma. É assim que se ganha o
carnaval.”

Como você se sente ao ver seu
samba ser apontado como o me-
lhor do ano?
Muitas vezes você ouve um
samba-enredo e parece que já
o conhecia, porque todos soam
parecidos. Existe uma fórmula
de samba-enredo que é feita
nos últimos anos, e um fica pa-
recendo com o outro. Quis fa-
zer um samba que privilegias-
se o enredo e, como é sobre
Noel Rosa, que tivesse uma me-
lodia mais rica, a poesia mais
apurada.

Ébemdiferentedochamado“sam-
ba de escritório” (de um grupo de
compositores que participam de
disputas em várias escolas), que
você já criticou. É uma tentativa
sua de remar contra a maré?
Não sei... Tudo depende do en-
redo que as escolas apresen-
tam. Há muitos desses sambas
que eu até gosto. Eu só não fa-
ço porque não sei fazer. Por
exemplo, o Explode Coração,
do Salgueiro (Peguei um Ita no
Norte, de 1993), é muito bom.
Os deste ano ainda não ouvi.

Você está satisfeito com o anda-
mento dos sambas-enredo de ho-
je? Você já disse que gostaria que
os desfiles fossem “menos pula-
pula”, como os de antigamente.
Vamos fazer um desfile bem
cadenciado. As escolas optam
por fazer mais rápido porque
está todo mundo querendo le-

vantar a arquibancada. Mas
a gente pode fazer um desfi-
le que pegue pela emoção.
Na Vila, as fantasias serão
mais leves, para os compo-
nentes dançarem mais livre-
mente.

Quandoosambafaladecompo-
sitores, usa-se citar versos de
músicas.Masvocêoptouporfa-
lar da vida de Noel. Por quê?
A Vila já fez exaltação a
Noel duas vezes. A intenção
agora é contar um pouco da
história do Noel, falar sobre
o que aconteceu quando ele
esteve aqui. Tem de falar da
vida e da morte, que é com-
plicado. Eu fiquei evitando a
palavra morte, usei “passa-
gem pro espaço sideral”.
Acho que consegui.

Vocês sabiam que seria difícil
conseguir patrocínio para um
enredo sobre Noel. Como é fa-
zer carnaval sem muito dinhei-
ro, quando tem escola gastan-
do R$ 9 milhões?
O carnaval hoje é muito lu-
xo, muito efeito. A Vila op-
tou por investir nos compo-
nentes. Então não vai ter
um show de alegorias e efei-
tos visuais, até porque não
há necessidade. A gente con-
seguiu botar na cabeça dos
componentes um espírito
de Vila Isabel, de Noel Rosa.
Fizemos seminários na qua-
dra para falar dele, explica-
mos que o enredo não é tri-
vial. Eu botei na cabeça de-
les que espiritualmente
Noel vai estar lá. A gente
acredita nisso.

Comenta-se que o clima na es-
cola é o mesmo de 1988, quan-
do a Vila ganhou com Kizomba,
Festa da Raça...
Se eu não tenho muito di-
nheiro pra fazer um show,
não posso fazer um superes-
petáculo, botar muitos baila-
rinos e tal, mas posso fazer
um show enxuto, baseado
num repertório bom. É pare-
cido mesmo com o clima do
Kizomba. Naquele ano, pen-
samos: vamos emocionar a
plateia. E conseguimos.

AMangueira já foi campeãcom
Chico Buarque, Braguinha,
Caymmi,Drummond... Essas fi-
guras dão sorte?
Quando a Mangueira ga-
nhou não foi por sorte, mas
porque fez um bom carna-
val. O enredo é fundamen-
tal. Se é sobre o vidro, a me-
sa, é difícil sair alguma coi-
sa emocionante.

Muito se fala de tudo o que vo-
cê já fezpelaVila, especialmen-
te quando a escola esteve no
Grupo de Acesso A. É um caso
de amor eterno?
Quando a escola cai para o
segundo grupo, perde mui-
to dinheiro, e tem de fazer
um desfile parecido com um
de primeiro grupo. É difícil
pra chuchu. Já fiz tudo, bo-
tei dinheiro, fiz enredo, fi-
quei à frente...

Em2006,quandoaVilafoicam-
peã pela última vez, você não
desfilou porque ficou chateado
quando viu seu samba ser des-
classificado na quadra...
Foi a mídia que puxou pra
esse lado. Não há composi-
tor que perca samba-enre-
do e fique feliz. Até hoje, di-
zem: “Martinho voltou pra
Vila Isabel!” Como assim, se
eu nunca fui embora? ●

Márcia Vieira
RIO

Apesar de nos últimos sete
anos terem proliferado os enre-
dos patrocinados nas escolas
de samba, pela primeira vez
uma agremiação leva tão longe
a prática do “samba S/A”. A
GrandeRio,quartaescolaades-
filar hoje, vai colocar no abre-
alas o seupatrocinador, a Brah-
ma, principal cerveja produzi-
da pela Ambev, no enredo Das
arquibancadas ao camarote Nº1,
umGrande Riodeemoção naapo-
teose do seu coração.

O nome da empresa não apa-
rece nem no carro nem nas fan-
tasias,comoexigeoregulamen-
to da Liga das Escolas de Sam-
ba. Mas vai reproduzir o cama-
rote da cervejaria, o Nº1, que há
20 anos leva celebridades ao
sambódromo. “Não vai ficar
uma coisa agressiva”, promete
o carnavalesco Cahe Rodri-
gues.“Aúnicacoisaquesimboli-
za o patrocinador é o fato de ser
um camarote. Todo mundo sa-
be que ali é o número 1 porque
está no enredo.”

Não só no título do enredo,
mastambémnaletradosamba.
“A gente desenvolve o enredo
paraomerchandisingnãoagre-
dir a escola”, justifica Jayder
Soares, presidente de honra da
escola de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. “Tudo é
feito de um jeito para não ser
um enredo comercial, e satisfa-
zer a escola e a empresa.”

A Grande Rio está feliz. Para
contar a história dos 25 anos de
sambódromo, a escola gastou
R$ 9,5 milhões. O patrocínio re-
forçou o caixa em cerca de R$ 3
milhões. O cofre cheio permitiu
quea escolase profissionalizas-
seaindamais.ContratouMane-
coQuinderé,o mais prestigiado
iluminador carioca, para cui-
dar da luz em todos os carros.

Só no abre-alas, com 50 me-
trosdecomprimento,serãousa-
dos três quilômetros de néon.
Nele, no segundo módulo, de
trêsandares,estarãoos150con-
vidados do camarote Nº1, a
maioriadecelebridades.“Étan-
ta coisa bonita no desfile que o
camarote virou um detalhe”,
acredita Cahe.

Aescolavairememorargran-
des desfiles da era sambódro-

mo. Um carro lembra o enredo
Ratos e urubus, larguem a minha
fantasia, que Joãosinho Trinta
fez na Beija Flor, em 1989. “Ele
vai desfilar no carro que é um
grande lixão”, conta Cahe. De
cadeira de rodas desde que so-
freuumacidentevascularcere-
bral,ocarnavalescoserácoroa-
do como o rei da folia. “Ele me
disse que vai tentar desfilar em
pé. Vamos ver.”

Antes da Grande Rio, desfila
a Portela, que também conse-
guiu um patrocínio para cantar
a inclusão digital. Derrubando
fronteiras, conquistando liberda-
de... Rio de paz em estado de gra-
ça é patrocinado pelo Positivo,
maior fabricante de computa-
dores do País. O negócio che-
gou ao montante de R$ 1,5 mi-
lhão. “Não faço imposição ao
carnavalesco.Aentradadasre-
ferências ao patrocinador são
automáticas, mas não impos-
tas”, diz o empresário Carlos
Perrone.Oscompositoresdaes-
cola entenderam o recado e de-
ram um jeito de pôr o nome do
patrocinador no samba: “Num
clique(....)acessaoamordigital/
Faz da criança um cidadão/Po-
sitivo pra nação.”

ECONOMIA
Sem patrocínio e com um tema
que remete à própria história, a
Vila Isabel vai homenagear
Noel Rosa. Na avenida, o poeta
encontra antigos companhei-
ros, como Braguinha, Vadico,
Lamartine Babo e Ismael Silva.
“Encerramoscom uma festa no
céu, uma conversa entre Noel e
todoseles”,antecipaAlexVare-
la, historiador que auxilia o car-
navalesco Alex de Souza. O
trunfo da escola é o samba, de
Martinho da Vila (veja ao lado).

Com o enredo Mangueira é
música no Brasil, a verde e rosa
fecha o segundo dia de desfiles,
com a expectativa de que o ho-
rário lhe dê sorte. Em 1984,
quando também se apresentou
pela manhã, a escola foi a gran-
de campeã – e, para deleite do
público, deu meia-volta na pas-
sarela do samba e desfilou de
novo. “A gente queria vir por
último, mas não vamos voltar.
Com as regras de hoje, não te-
mos como”, diz Rafael Pinhei-
ro, vice-presidente financeiro
da escola. ●

Marca de cerveja será exibida já no abre-alas da Grande Rio, hoje, num desfile
de R$ 9,5 milhões que mostra onde o conceito ‘samba S/A’ pode chegar

Entrevista
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BOMSAMBA–MartinhodaVilanodesfiledoanopassadodaVila Isabel: hojeele vai encarnar JoãoCândido,oAlmiranteNegro, naSapucaí

Escolas põem patrocinador na
avenida para encher o cofre

MARCOS D'PAULA/AE–22/2/2009

‘Noel pedia
melodia
mais
apurada’

VERBA–GrandeRiogastouR$9,5 milhões; 1/3veiodepatrocínio

“Vamos investir
nos componentes.
Então, não vai ter
show de alegorias”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 fev. 2010, Metrópole, p. C3.




