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FÉNOCARNAVAL –RachelValença, abraçadaàbandeiradaescoladesamba ImpérioSerrano, a “minha religião”

ENTREVISTA RACHELTEIXEIRAVALENÇA

Vemaíoestandartedosanatóriogeral
Hoje,quandoasescolasdoRioentraremnaavenida,entratambémoBrasilreal,comsuaalegriaesuatristeza–eodescasodesemprepelaculturapopular

Os carnavalescos paulistanos
andaram reclamando de falta
deverbaeatençãooficial.Desi-
ludidos, previramo fimdocar-
naval na cidade. Com aquele
prefeito e aquele governador,
que estímulo à animação os fo-
liõesdaPaulicéiapodiamespe-
rar? Se o carnaval paulistano
acabasse,ninguémnotaria.Po-
dem me chamar de bairrista,
podem me bater, podem até
mandar me prender, que eu
não mudo de opinião: o carna-
val paulista não faz falta, não.
Os mais espertos já saca-
ram isso e organizaram para
esteanoumcarnaval “alterna-
tivo”,queReynaldoGianecchi-
ni andou promovendo na TV.
Nada mais patético: no cama-
rote badalado pelo ator, have-
ráDJs emuito rap. Como é sa-
bido, raps eDJs são tão carna-
valescos quanto o minueto e
os congregados marianos. E
ainda reclamavamquandoVi-
niciusdeMoraesdiziaqueSão
Paulo é o túmulo do samba.
Mas não há de ser nada: o
carnaval carioca já estava em
decadência antes mesmo de

Gianecchini nascer. Desde
quando? Desde que seus gran-
des compositores começaram
a morrer – sem reposição de
peças. Lamartine Babo se foi
em1963;AryBarrosoeArman-
do Cavalcanti, no ano seguin-
te;HaroldoLobo,em1965;Wil-
son Batista, em 1968. João de
Barro, o incomparávelBragui-
nha, mestre absoluto dasmar-
chinhas, continuavivo, beiran-
doocentenário,masaposenta-
do há um tempão.
Em fevereiro de 1961, João
FerreiraGomes, jornalista ca-
rioca que se fez conhecido
com o acrônimo Jota Efegê,
publicou umelegíaco e nostál-
gico poema no jornal Correio
daManhã sobre a folia de seus
temposdemeninoerapaz,car-
navais de serpentina e confe-
tes, lança-perfumes france-
ses, colombinasepierrôs,arle-
quinse ciganas,baianas eoda-
liscas, iaiás e ioiôs, corsos cor-
diais,muita alegria, animação
– e sobretudomuitamúsica de
alta qualidade. Como nin-
guém conhecia o carnaval ca-
rioca melhor do que ele, sua
opinião impõeacatamento.Pa-
ra Jota Efegê, o carnaval do
Rio já estava batendo pino em
1961. E, no entanto, naquele
ano ainda surgiram composi-
ções que entraram para a his-
tória e permanecem vivas na
memória popular, como as
marchinhas ÍndioQuerApito e
A Lua É dos Namorados.
Quão lamentosos seriam os

versos de Jota Efegê se escri-
tos hoje?
Fiz um levantamento dos
sambas e marchas memorá-
veis posteriores a 1961 e não
cheguei a dez títulos: Oba!, o
contagiante hino do bloco Ba-
fo da Onça (“é o bom, é o bom,
é o bom!”), e a marcha-frevo
Vou Ter um Troço (de e com
Jackson do Pandeiro), que
abafaramem1962;ALuaÉCa-
marada (63);MulataBossa-No-
vaeVemChegandoaMadruga-
da (66);Máscara Negra (67); e
Festa para um Rei Negro (mais
conhecida pelo refrão “Pega
noGanzê”), que éde 1971.Con-
descendente, Edigar de Alen-
car encerrou a sua história do
carnaval carioca através da
música em 1977. Poderia ter
puxado a cortina (ou fechado
a tampa do caixão) seis anos
antes. Que é o que Jota Efegê,
suponho, teria feito. Não por-
que fosse saudosista,maspor-
que tinha um senso de avalia-
ção superior.
Ele é uma das figuras que
primeiromevêmàlembrança,
quase que pavlovianamente,
quando ouço a palavra carna-
val. E ali na comissão de fren-
te, abrindo alas comLalá, Bra-
guinha, aduplaKleciusCaldas
& Armando Cavalcanti, Nuno
Roland, Jorge Goulart, artífi-
ces da minha fuzarca, e tam-
bém com os bailes infantis do
Cassino Atlântico e as fanta-
siasda lojaAExposição.Osou-
tros faziam o carnaval; ele o
pesquisava e historiava.
Musicólogoe jornalista,pas-
sou por quase todas as reda-
ções do Rio entre 1919 e 1967.
Seu último pouso foi o Jornal
do Brasil, onde o conheci pes-
soalmente. Acabara de publi-
car seu estudo sobre o legen-
dário rancho Ameno Resedá.
Quando passamos a nos cru-
zar amiúde na sala de periódi-
cos da Biblioteca Nacional –
que todas as tardes ele fre-
qüentava, à cata de curiosida-
des em velhos jornais e revis-
tas, que depois transformava
empreciosascrônicaserepor-
tagens –, já pusera mais dois
outros livros importantes na
praça:Maxixe – ADançaExco-
mungada e o primeiro volume
de Figuras e Coisas da Música
Popular Brasileira. Sua última
coletânea, lançada em 1982,
cincoanosantesdesuamorte,
abordava figuras e coisas do
carnavalcariocadesdesua,di-
gamos, pré-história.
Já o chamaram de “Pixin-
guinha do jornalismo”, galar-
dãotão justoquantocompará-
loaLuizEdmundoeBritoBro-
ca. Sempre de gravata borbo-
leta, era um mulato esguio e
elegante, recatadoeeducadís-
simo. Aprendi com ele quase
tudo que sei sobre os “folgue-
dos de momo”, os entrudos,
ranchos, clubes, as primeiras
escolas e seus protagonistas,
e também sobre a repressão
policial anticarnavalesca no
início do século passado. Foi
em suas reportagens que me
familiarizei com “carapicus”,
“baetas”, “zuavos”, “carruscu-
bas”, “maxixéticos forrobo-
dós” e outras pitorescas anto-
nomásias momescas. Se não

fosse ele, eu demoraria a sa-
ber ou talvez nunca soubesse
que em 1925 Coelho Neto já
condenava, pela imprensa, o
excesso de lendas gregas e ro-
manasnoscortejos alegóricos
dasgrandessociedadescarna-
valescas; que o primeiro Rei
Momonasceuna redaçãodeA
Noite, em janeiro de 1933:
Francisco Moraes Cardoso, o
alto e gordão colunista de tur-
fedo jornal; queem1907aCen-
sura interferiu no batismo do
Grêmio Carnavalesco Iaiá Sa-
code a Saia, obrigando-o a ti-
rar a saia do nome. “Afinal de
contas, a Iaiá sacode o quê?”,
galhofaram os jornais.
Jota Efegê pertencia a um
mundo em total descompasso
com o atual. Vale dizer, a uma
sociedade onde o carnaval
cumpriaoutra funçãoedesfru-
tava de um status que, pela
perspectivadehoje,beiraoab-
surdo. A televisão vive nos
apresentandoasujeitos identi-
ficados como “carnavales-
cos”, como se isso fosse uma
profissão como outra qual-
quer (aposto como você tam-
bém já se perguntou como
eles ganhamavidano resto do
ano); mas onde estão os colu-
nistas carnavalescosqueanti-
gamente existiamem todos os
jornais cariocas, funcionários
da casa, com carteira assina-
da e tudo?

Jota Efegê fez-se amigo de
quase todos eles. Dos pionei-
rosVagalume,Picareta,Rabo-
je,BarulhoeFofinhoaos troca-
dilhescos K. Noa, K.K. Reco,
K. Veirinha, K. Peta, K. Rape-
ta, K. Zinho e K. Dete. Popula-
res e lidíssimos, gozavam de
enorme prestígio mesmo fora
docarnaval.FranciscoGuima-
rães, a verdadeira identidade
de Vagalume, cronista do Jor-
nal do Brasil, era capitão do
Exército, por obra e graça do
marechalFlorianoPeixoto.Ál-
varo Gomes de Oliveira, o K.
Veirinha, não só fundouoBola
Preta, em 1918, como enfren-
tou o chefe de polícia Aurelia-
no Leal, que odiava samba e,
por conseguinte, bom sujeito
não era.
Por que deixaram de exis-
tir? Porque o carnaval perdeu
a graça e a importância que
tinha na vida das pessoas. Vi-
rou um feriadão barulhento,
apenas isso. No lugar dos cro-
nistas, que nos mantinham a
par dos bastidores da folia e
nos regalavam com histórias
deliciosas, entraramos antro-
pólogos e outros explicadores
da carnavalização anaboliza-
dos com as teorias de Mikhail
Bakhtin e os futriqueiros da
mídiapaparazzitária.Estes fu-
xicam e ordenham celebrida-
des que preferem raps e mu-
zak de DJ a sambas e marchi-
nhas.Osoutrosvêmatrás, ten-
tandoexplicaroóbvioe justifi-
car o injustificável.

Apenas
umferiadão
barulhento
SãoPauloédesânimo.Rioédecadência.Háquemsaia
nacontramãodaavenida, cantando“ocarnaval jáera”

DiretoradoCentrodePesquisasda
FundaçãoCasadeRuiBarbosaevice-
presidentedoG.R.E.S. ImpérioSerrano

ALAOR FILHO/AE

IDENTIDADEMEMÓRIA AVENIDA

“Nilópolisera
nada,hojeéa
Beija-Flor.Como
sambista, isso
mecomove”

OPINIÃO
SÉRGIOAUGUSTO
JORNALISTAEESCRITOR

PIXINGUINHADAIMPRENSA–Efegê, ternoegravatinha-borboleta, depapocomLamartine, nos idosde1950CRISTOPROIBIDO –Osamba-enredodaBeija-Flor em1989,consideradoomelhordahistória: “Muito já seperdeu”

JONAS CUNHA/AE

“Nãoexistem
fantasiasde
outroscarnavais,
nemsequeros
desenhos”

“Hojeemdia
pareceque
deramcorda
nasmulheres
esoltaram”

OSGRANDESFORAM
MORRENDOSEM
REPOSIÇÃODEPEÇAS:
ARY,LAMARTINE...

OCARNAVALPERDEU
AGRAÇAEA
IMPORTÂNCIANA
VIDADASPESSOAS

FredMeloPaiva
RIODE JANEIRO

Se você ainda estiver de pé en-
tre 2h25 e 3h40 da madrugada
de segunda-feira, pode procu-
rarporRachelValençanaSapu-
caí. Lá estará ela, portadora de
umchocalho, entreos ritmistas
do Império Serrano. Para atra-
vessar 80 minutos de avenida,
trabalha365diasporano.Énor-
mal porque ela é vice-presiden-
tedaescola.Émuitoporqueela
temoutro emprego – édiretora
doCentrodePesquisasdaFun-
dação Casa de Rui Barbosa, no
Rio de Janeiro.
Rachel faz assim: tira férias
sempre em janeiro, que é para
mergulhar em definitivo nos
preparativos do Império para
o carnaval. Deslocar-se de La-
ranjeiras até Madureira, su-
búrbio do Rio, é o de menos.
Nesses dias que antecedem o
desfile, a sala de sua casa vira
ateliê “para pintar sapato de
mestre-sala”, entreoutrosafa-
zeres. Rachel diz que cumpre
comocarnaval “obrigaçõesre-
ligiosas”. Já chegou a vender
as jóias para pagar a ala das
baianas. Esse tipo de “loucu-
ra” não se explica – “é coisa de
caráter místico”.
“O carnaval é minha vida”,
eladiz.Nãofoiassimdesdesem-
pre. Até os 20 anos, tinha fre-
qüentadoumasfestasdesalãoe
só. Foi uma estada emBrasília,
depoisdetersidoexpulsadaFa-
culdade de Filosofia da UFRJ
pela ditadura, que revelou a ela
o universo das escolas de sam-
ba.“Cariocanoexílio”,agarrou-
se a uma Unidos de Sobradi-
nho. De volta ao Rio, tratou de
escolher o Império por causa
dossambasdeSilasdeOliveira,
que alguém lhe havia recomen-
dado “ouvir de joelhos”.
Aos 61 anos, é autora de três
livros sobre o carnaval, entre
eles Serra, Serrinha, Serrano: o
Império do Samba (José Olym-
pio). Na quadra da escola é
identificada como aquela pes-
soa que gosta de “velharia”,
sempreatrásdefotosdopassa-
do e registros históricos. Na
entrevistaaseguir, eladestrin-
cha o samba e o carnaval, es-
ses senhores sem nenhuma
memória.

Ahistóriadosambaedocarnavalé
algoqueestáseperdendo?
Totalmente. Quando cheguei
ao Império Serrano, ficava
conversando com as pessoas
mais velhas e vendo que aque-
las informações iriamaospou-
cos desaparecer, porque nin-
guém tinha a preocupação de
registrá-las. Quem faz de ver-
dade o samba e o carnaval não
temauto-estimasuficientepa-
raperceberquese fazumacoi-
sa importante.Muito já seper-
deu. Até existem escolas que
têmalgum trabalho de preser-
vação.AMangueira,porexem-
plo, tem um centro de memó-
ria organizadíssimo. Mas ou-
tro dia Nilcemar, neta de Car-
tola, disse que ninguém pode
visitaresseacervo, emboraele
tenha sidomontado comapoio
da Petrobrás. O que vemos na
avenida, quase tudo se perde
para sempre: não existem fan-
tasias de outros carnavais,
nem sequer os desenhos dos
carnavalescos.

Muita gente compara o desfile de
umaescoladesambacomaencena-
çãodeumaópera. São óperas que
jamaisserãoreencenadas?
Nãotenhoessavisãododesfile
como ópera. Isso é o olhar do
carnavalesco, de Fernando
Pamplona, Joãosinho Trinta.
Nãoconsigoacharqueenredo,
carro alegórico ou fantasia se-
jam o principal num desfile de
escoladesamba.Paramim, im-
portammaisocanto, o ritmo, a
dança. Agora, existe especta-
dor que realmente vai lá para

veroscarros. Issoé interessan-
te no carnaval: ele permite di-
versas abordagens, e por isso
a grandeza do espetáculo.

Vocêentendeodesfiledeescolade
sambacomoumaobradearte?
Sim.Mas o sambista é inteira-
mentefatalistaquantoàtransi-
toriedade dessa arte. Há uma
história ilustrativa sobre isso.
No ano da inauguração do
Sambódromo, em 1984, Nie-
meyer impediu propagandas
ou qualquer tipo de ornamen-
to no prédio. No ano seguinte,
o impedimento continuou em
vigor.Nessa ocasião, ouvi o se-
guinte do presidente do Impé-
rio,queeraumsujeitodopovo,
umascensorista: “EsseseuOs-
car Niemeyer, uma vaidade...
Tudo bem, no ano passado a
gente compreende, era para
conheceraobra.Masagora to-
do o mundo já viu. Então por
que isso de não botar propa-
ganda?”Paraele, oSambódro-
mo era uma alegoria já vista –
não existe a perenidade de
uma obra de arte. O mesmo
aconteceu quando descobri,
no Arquivo Nacional, regis-
tros de imagem em movimen-
to de carnavais antigos. São
preciosidadesquecustampou-
quíssimo.Comprei tudodoIm-
pério. Levei horas para reco-
nhecer o material. Na quadra,
falavaparaaspessoas: “Sabeo
que consegui? O abre-alas de
1970, espetacular!”Elasmedi-
ziam, sem nenhuma emoção:
“Ah, é?” E começavam logo a
falar de atualidades...

Talvezessedesapegocomopassa-
dotenhaavercomaexperiênciade
vidadessaspessoas,acostumadas
apenas a enfrentar as agruras do
presente...
Tudo isso tem a ver, em parte,
com essa mentalidade. São
pessoas que têm vidas muito
mais precárias. Para você ter
uma coleção de qualquer coi-
sa, precisa ter omínimo de es-
paço físico, de permanência,
de preocupação com a preser-
vação física. Elesmuitas vezes
não têm condições materiais
para esse tipo de coisa. Quan-
doconheciManoDécio daVio-
la, queépai deJorginhodo Im-
pério e um dos fundadores da
escola, fuientrevistá-loeele lo-
go avisou: “Eunão tenhonada,
nenhuma foto, nenhum disco,
nada domeu passado”. Não se
podedeixar de registrar odes-
casodopoderpúblicocomrela-
ção a essa atividade. As esco-
lasde sambasómuito recente-
mente têm a importância que
está sendo atribuída a elas.

Você me disse que o carnaval é a
suavida.Oqueaencantoutanto?
Oquemeatraiu foramos sam-
bas de Silas de Oliveira. Mas o
quemeencantou foi anoçãode
liberdade.Eraépocadaditadu-
ra militar e no Império havia
eleição de três em três anos,
política o ano inteiro. As pes-
soas diziam– e dizem–desafo-
rosnacaradooutroesãocapa-
zes de sentarmeia horadepois
paratomarumacerveja.Aper-
cepção de que discordar não
eracrimefoiparamimumacoi-
samaravilhosa. Agora, daí pa-
raafrente,viroumilitânciacul-
tural. Há formas variadas de
vivenciar isso. Muita gente o
faz,porexemplo, atravésdofu-
tebol – a torcida organizada é
algo que constrói uma cultura
brasileira. Eu me envolvi com
a escola de samba a ponto de
fazer loucuras,vender jóiaspa-
ra pagar as baianas. Tudo isso
temhoje paramimumcaráter
místico, que não sei explicar.

Uma roda de samba, ou uma qua-
dradeescola, lembramuitasvezes
ascelebraçõesreligiosas...
Sou uma pessoa que não tem
religião.Talvez a únicano Im-
pério, porque as pessoas do

samba sãomuito místicas, in-
dependentemente de credo.
Percebo que, ao longo da vi-
da, o carnaval se transformou
na minha religião. Faço coi-
saspelo carnavalque sãoobri-
gaçõesno sentido religioso da
palavra.

Queespaço temocarnavalnavida
daspessoasqueofazem?
Quando a gente pensa em car-
naval, pensa em fevereiro, iní-
ciodemarço.Masele existena
vida de algumas pessoas o ano
inteiro. Porque, se você pen-
sar num lugar como Madurei-
ra, é um lugar que não tem la-
zer.Nós, dazona sul, caminha-
mos na praia à noite, vamos ao
cinemaou ao teatro, sentamos
no bar com os amigos. Ali nas
adjacências de Madureira,
nem há essas opções nem há
essa cultura. Então a escola de
samba é o ponto de encontro
dessaspessoas.Écomoumclu-
be. Elas saltam do ônibus na
portadoImpério, entram,con-
versam meia hora e vão para
casa. Isso vale para a Portela
ouparaoSalgueiro.Acomuni-
dade que gravita em torno da
escola de samba tem nessa es-
cola o seumundo. As festas de
15 anos são na quadra da esco-
la. O jogo da Copa será na qua-
dra.Atéosvelórios sãonaqua-
dra–alguns, inclusive, sãobas-
tante animados. Parece um
dia de samba.

Comoos timesde futebol, asesco-
lasdesambatêmasuabandeira,o
seucanto,asuatorcida,assuasco-
res.Existeomesmofanatismoque
sevêemcampo?
Sim, até porque há uma coisa
cega e estúpida que rege qual-
quer forma de autoritarismo,
queéofatodenãoaceitarargu-
mentos. A falecida dona Eulá-
lia, umadas fundadorasdo Im-
pério, era assim. Ela gostava
de dizer que nunca tinha pisa-
do em outra quadra. Falava:
“O que eles têm lá que não te-
mosmelhor ?” É umargumen-
to totalmente totalitário. Não
deixa possibilidade para uma
discussão lógica. A paixão en-
cerra qualquer coisa.

Existeumbairrismomuitoforteliga-
doàsdiversasescolasdesambado
RiodeJaneiro.Écomosedessema
certas comunidades o direito de
existir?
Um exemplo muito marcante
disso é aBeija-Flor.Nilópolis é
rigorosamente nada. Uma ci-
dade-dormitório, como se di-
zia antigamente. Mas hoje Ni-
lópolis é a cidade daBeija-Flor
– há inclusive uma escultura
enorme desse passarinho na
entrada da cidade, uma coisa
breguíssima, toda de neon,
mas que certamente é a cara
do lugar.Comosambista, aqui-
lome comove, porquena reali-
dade essa escola de samba deu
identidade a um município.
Poroutro lado,vocêpode iden-
tificar traços da comunidade
na tradição da escola. Pegue o
casodoSalgueiro.Éumaesco-
la que nasceu no morro, mas
nãopode ficar alheia ao fatode
que esse morro fica no bairro
da Tijuca, muito mais bem si-
tuadodopontodevistadageo-
grafiaeconômicadoqueMadu-
reira, por exemplo. Então, en-
quanto o Império sempre teve
uma quadra, digamos, muito
mais autêntica, com negros e
pobres, o Salgueiro agregou o
pessoaldoscursosdeBelasAr-
tes, criando uma tradição de
carnavalescos dessa área.
Mas foi justamente essa gente
que veio de fora – Pamplona,
RosaMagalhães,MariaAugus-
ta,JoãosinhoTrinta–quetrou-
xe a novidade dos enredos ne-
gros,umacoisaquenãoeraco-
mum. Homenageando Palma-
res, Xica da Silva, Chico Rei,
foi o Salgueiro que fez os he-
róis passarem a ser negros.

Sempresedizqueosamba-enredo
dehojeémuitopiorqueodeantes.
Vocêconcorda?
Não faço parte desse coro.
Quantossambasde1964sobre-
viveram? Aquarela Brasileira
era de 1964 e sobreviveu. E os
outros 10 ou 12? Foram para o
ralo. Quer dizer, têm valor,
mas não são mais ouvidos. A
proporçãoémais oumenos es-
sa: em 14 sambas do grupo es-
pecial, 3 sãoexcelentes; outros
3,mais oumenos; e o resto não
é bom.

Por que o samba-enredo ficou tão
rápido?
Porque o tempo de desfile de-
ve ser cronometrado, o que
tem a ver com a transmissão
da TV. Antigamente não tinha
isso. Eu me lembro que, em
1972,aUnidosdeLucas levou2
horasemeiaparacruzaraave-
nida. A escola devia ter 1.500
componentes, se tanto.Aí veio
a cronometragem. Os compo-
nentes, hoje, somam 3.500,
4.000 pessoas. Têm de desfi-
larem80minutos.Aúnicacon-
diçãodesobrevivênciapara fa-
zer passar esse contingente
enorme é acelerar o andamen-
to, basicamente o andamento
da bateria. Assim as passistas
viraram verdadeiras máqui-
nas de sambar. Não podem
mais fazer aquelas gingas en-
graçadas e maliciosas que se
viam nos desfiles do início da
décadade70.Hojeemdiapare-
cequederamcordanasmulhe-
res e soltaram. Não acho boni-
to. Se você for na quadra, vai
ver aquelas rodas de passistas
dando pernadas, uma coisa
maravilhosa.

Que outras mudanças a televisão
impôsaodesfile?

Na ala de passistas não basta
simplesmentesambarbem.Ho-
mensemulheres têmde terum
visual. Passista gorda não tem
mais vez. Ora, eu me lembro
que passista podia ser gorda,
desdequesoubessesambar.Os
homensque vãonos carros ale-
góricos são homens que têmde
termúsculos.Nãodigoqueate-
levisão mande um ofício deter-
minando isso.Mas, se jásesabe
que só vai ser focalizada a pes-
soaque tiver tais e tais caracte-
rísticas, a escola direciona as
suas escolhas, naturalmente.

Ascelebridadesinvadiramasesco-
lasdesamba?
As escolas são uma vitrine.
Desde 1977 eu arquivo, por as-
sunto,recortesdaimprensaso-
bre carnaval. Fatos novos vão
aparecendo e me obrigam a
abrir novas pastas. Outras vão
morrendo, caindo em desuso.
Deunsanosparacá, fuiobriga-
da a criar uma pasta chamada
“Rainhas,MadrinhaseCelebri-
dades”. Ela está deste tama-
nho! É muito maior do que o
arquivo dos diretores de har-
monia, por exemplo. Por que
tem de ser tão grande? É um
assunto deveras subsidiário...

Acelebridade tiraespaçodegente
dacomunidade?
O componente comum tam-
bém gosta de celebridade. Ele
se sente feliz de ter, sei lá, uma
Juliana Paes ao seu lado. Uma
escola que fosse composta só
de pessoas da comunidade,
eles próprios ficariamumpou-
co decepcionados. No Império
Serrano, quenão é forte emce-
lebridades, existe a cobrança:
“Poxa, mas não vem nenhum
artista?”

O samba, ao mesmo tempo que é
umamúsicaalegre,temumatemá-
ticamuitasvezestriste.Ocarnaval
na avenida também é feito de ale-
griaetristeza?
Eudiriaqueeleésempretriste,
ainda que o enredo seja alegre.
TemumsambadaSãoClemen-
te sobre o menor abandonado
que começa assim: “Pequeni-
no, triste como umcão semdo-
no”. Imagine você se paramen-
tar com uma fantasia, botar
purpurina e ir para a avenida
cantar isso! Não combina, mas
é assim. Tem um outro sobre
Lima Barreto, que a Unidos da
Tijuca desfilou em 82. Vai con-
tando toda a vida dele. Até que
entra o seguinte: “Entregou-se
à bebida, aumentando seu so-
frer,semamor,semcarinho,es-
quecido, morreu na solidão”.
Achoque talvez seja aquele ne-
gócio do Vinicius: tem de ter
um bocado de tristeza, senão
não se faz um samba, não.

O carnaval é aquela alegria toda,
mas termina na Quarta-Feira de
Cinzas,aquelacoisahorrível...
Ocarnaval é para ser umaativi-
dade totalmente dionisíaca. A
pessoa bebe até cair, como na-
quelescontosdoJoãodoRio,em
queosujeitovoltanaquarta-fei-
ra todo rasgado, levaram o seu
dinheiro, ele se degradou com-
pletamente. Tem uma carta do
Mário de Andrade, escrita nu-
ma Quarta-Feira de Cinzas, em
que ele diz: “Acabou o carnaval,
fuiordinaríssimo”.Viverodioni-
síaco é umacoisa complicada...

Porquê?
Envolvemuitas culpas. Então,
o que acontece? Vai-se levan-
do o carnaval para o apolíneo.
Odesfiledasescolas seorgani-
za, com a cronometragem, a
preocupaçãocomasalas.Mes-
mo os blocos de rua, comoMo-
nobloco ou Suvaco do Cristo,
começaramumabagunça.Ho-
je são organizados.As pessoas
têm pavor de bagunça porque
bagunça dámedo. É complica-
doseentregaraumacoisasem
saber onde aquilo vai dar.

Essamisturadealegriacomtris-
teza é característica do povo
brasileiro?
Temum samba da Impera-
trizquesechamaOndeCan-
ta o Sabiá, de 1982. É para
mim um dos mais bonitos
queexistemporquevemfa-
lando do Brasil e, lá no fi-
nal, do nada, o compositor
jogou os seguintes versos:
“Nopovo, abusca incessan-
te por ummomento feliz, a
Imperatriz em festa, hoje
aqui se manifesta, nos so-
los da raiz”. É aquilo que o
Tinhorão diz: o samba tem
sempre uma proposição. É
queexisteanecessidadede
dizer: “Eu não sou feliz o
restodo ano, aminhavidaé
muitodura”.Comoocarna-
val poderia não ser triste
se ele é feito por pessoas
que têm uma vida tão difí-
cil? Vamos à frase de João-
sinhoTrinta, que na verda-
de é do jornalista Elio Gas-
pari: “Pobre gosta é de lu-
xo”. Realmente, ninguém
quer fazer carnaval falan-
do de miséria. Enredos de
protesto nunca fizeram a
cabeça dos sambistas.Mas
a todomomento eles inocu-
lam aquela tristezinha.

Às vezes isso é visto como
alienação...
Não é alienado. É uma coisa
criptográfica, não uma ob-
viedade.Todos os pontos de
jongo são criptográficos.
Não dizem aquilo que está
ali,massãometáforasdeou-
tras coisas. Se o compositor
falar apenas das suas triste-
zas, ninguém vai ao sambó-
dromo. Então, lá no meio,
ele dá o seu recado. Acho
muitomais legítimodoqueo
rap.

Quepapelseráreservadoaosbi-
cheirosquandosecontarahis-
tóriadocarnavalcarioca?
Gosto tanto de carnaval que
acho simpática a existência
desses personagens. Se vo-
cê pensar bem, durante o
longoperíodo emque foram
patronos de escolas, foram
muito mais generosos do
que as empresas que as pa-
trocinam atualmente. Em-
presasqueremaparecer, e é
justo que queiram. Porém,
maisdoqueisso,queremser
opróprioenredo.Éumnegó-
cioque restringe e estragaa
festa.

Oquevocêachadocarnavalde
SãoPaulo?
Uma coisa queme incomo-
da com relação aSãoPaulo
éaexportaçãodeummode-
loque éodoRiode Janeiro.
As escolas de sambadoRio
têmumalegitimidadeenor-
me, vieram do nada, foram
perseguidas na sua origem
e seguiram uma trajetória
vitoriosa.Foramo fenôme-
no cultural do século 20, já
que nasceram discrimina-
das e acabaram por repre-
sentar o ritmo brasileiro.
Aí aconteceque, no final do
século, a Globo começa a
transmitir o carnaval do
RioparaoPaís inteiro e en-
tãosecriamarremedosda-
quilo, semo lastro ea legiti-
midade. Se não há a cultu-
ra desse tipo de carnaval,
por que fazê-lo? Há cida-
des em Mato Grosso, por
exemplo, em que o carna-
val consiste em jogar umas
bolinhasunsnosoutros. Is-
so é bacana, porque carna-
val pode ser vivenciado de
diversasmaneiras. Os des-
files em São Paulo não têm
mais volta. Algumas esco-
las já têm grande tradição,
como Vai-Vai e Camisa
Verde e Branco. Só me in-
comoda tomar o Rio como
parâmetro.

REPRODUÇÃO

“Aescola de
sambaéo
pontode
encontro. É
comoum
clube.As
pessoasque
gravitamem
tornoda
escola têm
nelao seu
mundo.As
festasde 15
anos sãona
quadrada
escola.O
jogoda
Copaserá
naquadra.
Atéos
velórios são
naquadra–
alguns,
inclusive, são
bastante
animados.
Pareceum
diade
samba”
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