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A fotografia é como a carteira de identidade. Serve para 

documentar uma época, uma geração, para documentar 

minha passagem por esse pedaço de mundo. É 

fundamentalmente memória, principalmente no Brasil, 

onde existem muitas coisas a serem contadas. 

 

 

 

 

Pedro Martinelli in PERSICHETTI, Simonetta. Imagens da Fotografia Brasileira. São 

Paulo: Estação liberdade, 1997. 
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RESUMO 

 

 Este produto consiste na elaboração do blog fotográfico 

www.brasiliadosamba.com.br a partir de uma reportagem fotográfica. 

 Este blog apresenta o samba produzido e consumido em Brasília, mostra, 

diante um cenário de multiplicidades musicais, a formação e a fortificação desse estilo 

musical na capital do país.  

 Pretendemos com este trabalho entender como o estilo musical se desenvolveu 

na cidade e quais são as suas características próprias. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Comunicação, samba, Brasília, fotografia e reportagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Tendo como plano de fundo a cidade de Brasília, com delimitações físicas do 

Plano Piloto, esse Projeto Experimental de jornalismo analisa o universo do samba na 

capital. Falar da música produzida e consumida na cidade ainda é um desafio. Brasília, 

com pouco mais de meio século, 52 anos exatos, possui uma produção musical forte, 

porém pouco estudada pelos acadêmicos. Conhecida como capital do rock, exportadora 

de grupos do gênero, hoje ela é uma cidade “multi-musical” ou polifônica (COSTA, p. 

14, 2000). Ou seja, rock, pagode, funk, sertanejo, forró, MPB, chorinho, samba, todos 

convivem e dividem os espaços destinados a apresentações musicais. 

 

 O projeto experimental em questão tem como objetivo apresentar: mostrar os 

sambistas, protagonistas do estilo em Brasília, por meio de fotografias na ambientação 

da arquitetura do Plano Piloto. Trata-se de uma reportagem fotográfica/ensaio sobre o 

samba em Brasília. E para tal, o produto desse projeto é o blog fotográfico sobre o 

samba que se faz na capital: www.brasiliadosamba.blogspot.com. A proposta é mostrar 

o estilo musical pelos personagens. O ensaio será acompanhado e embasado por 

pesquisas e entrevistas. 

 

Em um universo de diversidade musical, a escolha pelo samba perpassa tanto 

uma questão pessoal, minha escolha musical, como por algo abrangente, a falta de 

trabalhos acadêmicos que explorem esse universo presente na capital do país desde sua 

fundação, que cresce e ganha força nacional. A intenção é contribuir com a pesquisa 

histórica/jornalística sobre a música popular de/em Brasília. 

 

 Ainda que seja notado o aumento no número de espetáculos e artistas que se 

dediquem ao samba em Brasília, ele ainda é pouco estudado no mundo acadêmico, e/ou 

inserido na mídia local. A explicação está, em parte, pela limitação com que a produção 

musical é tratada pela imprensa no Distrito Federal. Em geral, o espaço destinado a 

sonoridade da região resume-se às agendas culturais, ou seja, o que aparece é quem vai 

tocar e aonde. O resultado desse processo é o não conhecimento do samba tocado, 

produzido e interpretado por aqui. Quanto ao mundo acadêmico, os trabalhos analisados 

tratam o samba em um espaço maior, dentro da música ou da cultura popular. 

http://www.brasiliadosamba.blogspot.com/
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 O objetivo desse estudo é mostrar o samba produzido e consumido na capital 

da República. A abordagem escolhida poderia ser a de mostrar o samba que existe na 

cidade fotografando os eventos e mostrando rodas de samba. Mas a quantidade de 

fotografias de cantores em suas apresentações é incontável. Uma roda de samba em um 

bar, não posiciona o leitor em um espaço amplo, como o da cidade. O samba poderia ser 

em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo ou na Bahia. Então, a arquitetura do Plano 

Piloto seria o ímpar em questão. A relação deveria ser com rostos, com as figuras e 

identidade cultural. 

 

 Mas como afirmar que o samba está realmente presente na cidade para o 

mundo acadêmico? De duas maneiras sistemáticas: contando o número de shows de 

samba no Plano Piloto e entrevistando os sambistas. A primeira foi verificar a 

quantidade de shows/apresentações do estilo na cidade. Esse é o modo pragmático de 

confirmar a existência do gênero em Brasília, ainda que quantidade não seja encarada 

como qualidade. A segunda se deu com as entrevistas com os sambistas.  Desta forma 

poderei apresentar o samba pelo olhar do músico. Assim mostraremos o 

desenvolvimento da música na cidade, como o samba se relaciona com os músicos e 

com o público. 

 

 O trabalho é complementado e embasado na entrevista com os sambistas que 

atuam na capital ou defendem o nome de Brasília nas rodas de samba país a fora. As 

entrevistas surgem para suprir a carência de uma quantidade maior de bibliografia. Em 

1962, foi publicada no Jornal do Brasil a série “Primeiras lições de samba – uma 

tentativa de história da música popular do Rio”, que deveria ser publicada após as 

“Primeiras lições de Jazz”, só que até aquele momento não existia referência suficiente 

sobre o estilo. José Ramos Tinhorão, incumbido da matéria, falou para o então editor 

Reynaldo Jardim: “'O Orlando faz (o especial sobre jazz) porque ele tem uma vasta 

bibliografia de jazz , mas de samba ninguém tem, não existe'”. A resposta de Jardim foi 

a seguinte: “' se não tem... vai e entrevista'” (LORENZOTTI, 2009, p.76). E assim fez 

Tinhorão, entrevistou Ismael Silva, Bide, Donga, Cartola, Pixiguinha, Sinhô, Almirante 

e a maioria dos sambistas daquele Rio de Janeiro.  
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 Seguindo a recomendação de Reynaldo Jardim e o exemplo que nos dá 

Tinhorão para a construção de uma bibliografia do samba, entrevistarei os sambistas 

residentes na capital federal antes da realização dos ensaios fotográficos. A necessidade 

dessa cronologia atende, metodologicamente, ao fato de não se conhecer a fundo o 

samba que é produzido em Brasília. E para tal conhecimento, as entrevistas atendem ao 

resgate na memória, defendido e utilizado pelo historiador Marc Block e Roger Chatier, 

da escola dos Annales. Segundo os historiadores “Todas as instituições possuem sua 

própria memória, verdadeira reconstrução histórica, que nunca é o simples registro do 

passado: é a fonte de identidade delas” (DOSSE, 2001, p. 35).  Pretendo, então, antes 

das fotografias, saber quem são os sambistas, qual a identidade do samba da capital 

Federal, como se dá o intercâmbio do samba feito na cidade com as outras regiões do 

Brasil, em especial o Rio de Janeiro, e principalmente, qual a visão desses músicos 

sobre o samba de/em Brasília. 

 

Trabalhar sobre um tema amplo e ligado à cultura popular, como o samba, pode 

enquadrar o estudo em diversas áreas do conhecimento das ciências humanas. O tema 

em caso seria perfeitamente analisado em pesquisas relacionadas à história, 

antropologia ou à música. Entretanto, uma abordagem jornalística não deve ser 

descartada, mas sim, acrescentada como outro olhar com metodologias próprias da 

prática comunicacional.  

 

 Analisar a música popular produzida em Brasília, focando especificamente no 

samba, de uma maneira jornalística é antes de tudo analisar fatos e contrapontos, é 

apurar. Perguntas como o samba é realmente expressivo na capital e qual a diferença 

desse estilo musical para outros produzidos na cidade é de primeira importância. Para 

esse projeto experimental de conclusão de curso partimos da pesquisa 

empírica/observação de que seria possível um apreciador do gênero se divertir 365 dias 

por ano só escutando samba. Ou seja, a música está disponível em casas específicas 

qualquer dia da semana, sendo que em algumas dessas “casas de show” e/ou “bares 

dançantes” determinado dia da semana são exclusivos para o estilo. 
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METODOLOGIA 

 

 

 Esse trabalho trata-se do projeto experimental de jornalismo, da Faculdade de 

Comunicação, da Universidade de Brasília, portanto a metodologia aplicada parte das 

técnicas de reportagem. Apuração, valores de noticiabilidade, checagem de fontes, 

apuração de números e personagens e entrevistas foram utilizadas na pesquisa sobre a 

música popular feita e consumida em Brasília, como objeto de pesquisa o samba. Sendo 

que a abordagem metodológica vai ao encontro de pesquisas em Comunicação, Música 

e História. 

 

Foram entrevistados seis sambistas brasilienses, que nasceram em Brasília ou 

escolheram a capital para viver e defender em rodas de samba Brasília à fora. Além dos 

sambistas foram entrevistados dois presidentes de escolas de samba da capital, da 

Acadêmicos da Asa Norte e da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro (ARUC); 

uma das fundadoras da ARUC, a Ivoone Eduardo. Produtores musicais, donos de bares 

e/ou espaços culturais que tocam samba também foram escutados. O roteiro das 

entrevistas encontra-se no anexo I; as entrevistas com os sambistas encontram-se no 

Anexo II. 

 

 As entrevistas formaram a base para as fotografias. Antes de fotografar era 

necessário conhecer a cara do samba produzido na cidade. As referências eram poucas. 

Os jornais locais mostravam somente o que já tinha uma grande notoriedade, mas 

sempre chamando para um evento pontual. Na literatura acadêmica o samba e os 

sambistas são tratados num arcabouço de músicos populares da cidade, mas não 

portadora de um estilo próprio. Ainda que exista a diferenciação dos gêneros musicais, 

o samba em Brasília não foi estudado em profundidade. 

 

 O roteiro da entrevista foi um para todos os sambistas. A entrevista foi dividida 

em três partes. A primeira refere-se à vida pessoal do sambista, como ele conheceu o 

samba e os primeiros contatos como músico. A segunda parte trata-se do samba 

produzido na cidade. Para a pesquisadora, essa foi a parte mais importante, pois foi 

nesse momento que as especificidades do gênero musical começaram a ser traçadas de 
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uma forma sistemática. A última parte da entrevista refere-se aos desejos e expectativas 

para o futuro do samba em Brasília. O roteiro nem sempre seguiu linear, mas todas as 

perguntas forma feitas e respondidas.  

  

 Nesse projeto experimental, as entrevistas não são tidas como uma estrutura 

para coleta de dados, elas são partes orgânicas e integrantes de todo o projeto (TUNES 

& SIMÃO, 1998, p. 1). O objetivo das entrevistas é acessar conhecimentos e percepções 

dos músicos ligados ao samba da cidade, para tanto, o roteiro de perguntas não é 

fechado e sim semiestruturado. Esse roteiro contribui pra ampliar a liberdade de cada 

entrevistado. Optei por utilizar nas entrevistas a mesma metodologia escolhida pelo 

mestre Ivaldo Filho na sua dissertação sobre os chorões de Brasília, defendida na 

Universidade de Brasília (UnB) em 2009, no departamento de Música.  

 

 Tanto no caso dos Chorões (do Clube do Choro de Brasília) como samba 

produzido na cidade a memória dos músicos é fundamental para traçar uma identidade 

musical. É importante perceber, segundo Filho “como o entrevistado conceitua e pensa 

o seu fazer música” (FILHO, 2009, p. 4).  Esse modelo metodológico de entrevista 

semiestruturada consiste na elaboração de uma série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar 

perguntas de esclarecimento (LAVILLE & DIONNE, 1999, p.188). O que segundo os 

autores permite “obter informações mais ricas e fecundas”. Sendo que, desse modo, “as 

entrevistas abram espaço para o aparecimento de elementos não previstos pelo 

pesquisador, enfatizando e fortalecendo a voz dos entrevistados” (FILHO, 2009, p.5). 

 

 As entrevistas ocorreram em locais escolhidos pelos músicos. As exigências da 

pesquisadora tratavam sobre o tempo disponível, em torno de 40min a 1h30, sendo que 

algumas se estenderam por 2h40. Não houve por parte da pesquisadora um ponto final, 

após todas as perguntas feitas, cabia ao entrevistado acrescentar ou não mais 

informações. Todas as entrevistas foram captadas por um gravador eletrônico portátil. 

Não houve a intenção de utilizá-las posteriormente, por isso nem todas possuem áudio 

perfeito. Algumas interferências como o som de carros passando ou a música ambiente, 

ainda que baixa, foram captadas pelo aparelho, o que inviabiliza o uso de algumas 

entrevistas em projetos futuros. 
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 O objetivo das entrevistas é identificar e analisar conceitos, impressões, 

histórias, memórias e conflitos nas falas dos sambistas. Esses aspectos são importantes 

para o entendimento e conhecimento desse estilo musical produzido na capital Federal. 

 

 A segunda parte da metodologia diz respeito às fotografias produzidas. O 

projeto experimental necessita de uma base de pesquisa para a sua formulação, que 

seriam embasadas nas entrevistas. O produto é apresentado através do ensaio 

fotográfico com os sambistas em pontos que remetam a arquitetura da cidade. Para os 

que não sabiam um lugar específico a recomendação é que escolhessem segundo uma 

ligação pessoal com o espaço físico. Algum lugar que eles identificassem a cidade e 

identificassem, principalmente, eles próprios como sambistas. 

 

 O intuito das fotografias produzidas é atender a necessidade de comunicação 

do leitor imagético com o mundo existente e não tão explorado do samba na capital 

Federal. Evaldo Mocarzel diz que “palavra e imagem são irmãs siamesas da mídia, 

principalmente no jornalismo cultural”. Para tanto, ainda segundo o jornalista, a 

fotografia tem de dialogar em silêncio com o leitor (Persichetti, p. 9, 1997). Acrescenta: 

 

Como buscar, na árdua rotina de nossas redações, imagens-narrativas que coloquem de 

lado a tirania das palavras e dialoguem com o leitor numa relação de silêncio e sugestão, 

de emoção e reflexão, uma dialética de olhares que vai se fragmentando em uma 

“realidade” plural, caleidoscópica e inaprisionável? Como exaltar essa linguagem 

universal que é a imagem da qual se pode desnudar a realidade em incontáveis véus de 

significação e pontos de vista? 

 

 Foram fotografados para o projeto dez sambistas em monumentos da cidade. O 

intuito é mostrar o músico fora do palco a que está habituado e colocá-lo no palco do 

samba, a rua, onde ele nasceu e se desenvolveu antes de alcançar o Brasil. Nem todos os 

sambistas fotografados foram entrevistados, dois deles preferiram disponibilizar um 

release, mas concordaram em ser fotografados no espaço da cidade onde eles 

escolheram.  Outros dois não dispunham de tempo para a entrevista, por problemas 

pessoais. 

 

 Para cada sambista foi necessário dois dias de encontro, um para as entrevistas 

e outro para as fotografias. Para os que não possuíam tempo livre em dois dias, uma 
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opção foi fazer tudo no mesmo dia, o que não se mostrou viável, já que se tornava 

estressante e/ou cansativo para o entrevistado. Como a base do trabalho é um produto 

fotográfico optei por aproveitar o dia disponível para as fotografias. 

 

 Para uma abordagem jornalística, os sambistas são tidos como personagens 

jornalísticas. Fontes e personagens foram levantados a fim de produzir uma reportagem 

fotográfica. Todo o trabalho apresentou-se cuidadoso, comparativo e respeitoso com as 

fontes e informações coletadas. 

  

Os personagens foram entrevistados antes de fotografados, com exceção de 

quatro personagens, que foram apenas fotografados. O seguinte projeto é uma grande 

reportagem fotográfica que usa como plataforma de apresentação o blog 

www.brasiliadosamba.blogspot.com . Sendo que todas as fotografias presentes no anexo 

desse projeto e no blog Brasília do Samba foram produzidas pela pesquisadora, com 

conhecimentos aprendidos na universidade, durante a vida acadêmica e na experiência 

advinda de seu trabalho com repórter fotográfica para um dos jornais da capital, o jornal 

de Brasília. 

 

Foram utilizadas algumas reportagens sobre os sambistas publicadas no 

periódico Correio Braziliense. Programas de televisão onde saíram os sambistas de 

Brasília também foram colhidos para o projeto. Dissertações e artigos foram de valia 

para o entendimento do cenário musical de Brasília. 

 

Além das fontes já citadas, foram utilizadas fotografias e imagens dos acervos 

pessoais de cada músico e do arquivo público.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasiliadosamba.blogspot.com/
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BRASÍLIA DO SAMBA E/OU BRASÍLIA E O SAMBA 

 

 

Brasília é o plano de fundo para esse estudo sobre o samba. Fundada em 1960, a 

cidade tem pouco mais de 52 anos, se computada meses e dias. Planejada para ser 

funcional a cidade ganhou habitantes e identidade. Segundo pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em setembro de 2012, pela 

primeira vez a quantidade de brasilienses nascidos na capital é maior do que a de 

imigrantes que escolhem a cidade para chamar de lar. 

 

 Os dados fazem parte da Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) 

referente a 2011. Conforme as informações, 50,42% da população do Distrito Federal 

nasceram nessa região, sendo que esse número varia se comparado Plano Piloto e 

Regiões Administrativas. Segundo o presidente da Companhia de Planejamento do DF 

(Codeplan), Júlio Miragaya, “nas regiões mais antigas da capital existe uma prevalência 

de filhos da terra. Enquanto Brasília tem 60% de residentes nascidos no DF, em regiões 

administrativas, como Estrutural e o Itapoã, a maioria é composta por imigrantes” 

(JORNAL DE BRASÍLIA – 22/09/2012). 

 

 Essa pesquisa é relevante para o projeto experimental porque lida diretamente 

na questão da identidade da capital. Quando se fala de identidade cultural se fala 

também de identidade musical e vice-versa. Até ontem as pesquisas sobre identidade 

cultural levavam em conta o fato de a população brasiliense ser composta por 

imigrantes. Com essa nova característica, se espera que os próximos estudos abarquem 

maiores laços da população com a cidade. 

 

 Clodomir Ferreira, por exemplo, utiliza conceitos como cultura diaspórica e 

hibridismo, pois “elas permitem a percepção de identidades, úteis para observar a 

cultura de Brasília, a influência das diversas regiões do País e as sínteses que ocorrem” 

(FERREIRA, p.6, 2008). Não tem como descartar a ideia de múltiplas culturas que 

unidas formaram a identidade brasiliense. Vindo de todos os cantos do país, o 

brasiliense de hoje é culturalmente multi-cultural (COSTA, p. 54, 2000). A música é o 

melhor exemplo para essa análise, pois, ainda segundo Costa, a capital do país e repleta 

de tribos musicais (COSTA, p.54, 2000). 
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 Para esse projeto experimental as noções de “representação, cultura e 

patrimônio, identidade e dialogismo entre discursos” é de importância impar (VIEIRA, 

p. 11, 2006). Pois afirmar que um estilo musical pertence a determinado lugar e o lugar 

pertence à música significa que existem noções de “pertencimento, identidade e lugar” 

(VIEIRA, p.11, 2006). Ainda com as mudanças nas características da população é 

comum encontrar autores que defendam, depois de mais de 50 anos da cidade que a 

identidade Brasiliense está em construção constante (COSTA, p.20, 2006). 

 

 Ferreira usa a significação de identidade com relação de grupos dentro da 

sociedade, com reflexos de temas e interesses sociais comuns (FERREIRA, p 24, 2008). 

Para esse estudo utilizo as noções de pertencimento que o sambista tem com a cidade, 

além das impressões que os músicos tem sobre o samba produzido e consumido em 

Brasília. 

 

 Não se tem uma data precisa de como o samba surgiu na capital Federal. 

Entretanto existem registros simbólicos e marcantes de fatos que culminaram na 

formação de uma cultura do samba em Brasília. Uma delas é o samba do Cruzeiro que 

se fazia na porta da casa da servidora pública Ivoone Eduardo. Enfermeira, a carioca foi 

transferida junto com o marido para a recém-criada cidade. “Tinha muita saudade do 

Rio de Janeiro, minha cidade de coração. Para matar um pouco dessa angustia, que doía 

no peito, juntava aqui na frente de casa todos os poucos vizinho. Pegava um 

instrumento ali, outro aqui e acabava saindo um samba, e samba bom.” Diz uma das 

fundadoras da ARUC. Esse samba que começou improvisado foi o inicio da formação 

da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro, que tem como ano oficial de criação 

1961, um ano após a fundação da capital. 

 

 Outro marco importante para o samba se firmar em Brasília é a presença de um 

mineiro de coração carioca no Planalto Central. Carlos Elias da Cruz, conhecido e 

respeitado como Carlos Elias, hoje tem 79 anos e uma bagagem extensa quando se trata 

de cultura popular e vivência do samba. Foi ele o responsável por grandes 

acontecimentos musicais em Brasília. Assim que chegou a Brasília, em 1975, abriu a 

casa de show Camisa Listrada, no Setor Comercial Sul. Três anos depois, fundou o 

Clube do Samba, no Teatro Galpão, primeiro clube do gênero no país. O sambista 
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também é responsável pela Feira de Música, criada em 1981, que até os dias atuais tem 

evento, mas não regulares. O sambista é compositor de mais de 40 músicas, entre elas, 

há gravações de Paulinho da Viola, Nara Leão e Beth Carvalho. 

 

 Falar de Carlos Elias é falar de uma possível velha guarda no samba de 

Brasília. São poucos os nomes listados que se enquadrariam nesse quesito. Carlos Elias, 

Ivoone Eduardo e Manoel Brigadeiro certamente participariam desse pedestal tão 

aclamado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador que se chama velha guarda. 

Vinícius de Oliveira, um dos sambistas entrevistados para esse projeto experimental 

afirma que a tradição de velha guarda é muito atrelada ao conceito de escola de samba e 

ensinamentos que em Brasília é fraca: 

 

Em Brasília nós temos o Carlos Elias e o Brigadeiro que iniciaram um processo muito 

importante da música na cidade, mas eu não sei se é velha guarda. Eles vieram pra 

Brasília e fizeram muita coisa por nós, pelo samba da cidade e por todos que 

começaram a tocar e cantar antes ou só depois. O problema de falar que eles são a 

nossa velha guarda é que essa palavra é muito ligada à escola de samba, que na cidade 

ainda que existam, elas não tem a mesma importância do que no Rio ou em São Paulo. 

E velha guarda tem raiz, é a tradição de comunidade, que as nossas escolas não tem. 

Essa tradição gera emprego, educação, ensinamento de vida, e isso eu não consigo ver 

nas escolas de samba daqui de Brasília. Por isso que eu acho muito difícil falar da 

velha guarda da escola de samba daqui. Velha guarda não é só fazer samba. É você 

viver o samba, ensinar, ser referência pra alguém. 

 

 Manoel Frederico Soares, o Manoel Brigadeiro, 90 anos, também é mineiro de 

coração carioca. Chegou a Brasília em 1974, transferido do Rio de Janeiro, e logo se 

apaixonou pela ARUC, que carregava o gavião na sua bandeira e o apadrinhamento da 

Portela, sua escola amada. Autor de mais de 100 músicas, Brigadeiro lançou apenas um 

disco, em 1998. Hoje, aposentado ainda compõe. Por problemas de saúde Brigadeiro 

não pode atender às entrevistas para esse projeto experimental. 

  



15 
 

 

    Manoel Brigadeiro e Carlos Elias – entrevista para o Correio Braziliense – 12/09/2009, reportagem  

    de Irlam Rocha Lima, fotos de Carlos Silva. 

 

 Em reportagem do Correio Braziliense em 2010, a repórter Ana Clara Brant 

descreve uma roda de samba na cidade do Cruzeiro e logo afirma: “a cena se repete 

praticamente todos os dias no Cruzeiro, uma das cidades mais antigas do DF e 

notoriamente conhecida como reduto de cariocas”. Continua, “seja nos botecos, nas 

praças, nas calçadas, nos quiosques, na feira e, claro, na quadra da ARUC”. (CORREIO 

BRAZILIENSE – 24/01/2010). 

 

 Na mesma reportagem, o vocalista Rogério, do grupo Liberdade de Sonhar 

Cavaleiros de Jorge, criado há 18 anos e formado por cariocas e brasilienses, diz que o 

que falta em Brasília é espaço para todos os grupos se apresentarem. “Apesar do grande 

número de apreciadores de samba e de existirem muitos grupos de samba, faltam palcos 

para os grupos se apresentarem.” 

 

 O Cruzeiro e a ARUC fazem parte do começo do samba no Distrito Federal. O 

presidente da escola, o jornalista Moacyr Oliveira, o Moa, afirma que muito dessa 

tradição se deve ao fato dos cariocas ocuparem aquela região. “O Cruzeiro tem a mesma 

atmosfera dos subúrbios cariocas. Alguém coloca a cadeira na porta de casa, outro 
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começa a fazer churrasquinho, os vizinhos vão chegando, um pega o cavaquinho, outro 

vai buscar o pandeiro e quando você vê o samba já tá acontecendo.” 

 

 Para o músico, entrevistado e fotografado para o projeto experimental Brasília 

do Samba, Vinícius de Oliveira, as duas referencias mais parecidas com uma velha 

guarda do samba de Brasília é o Manoel Brigadeiro e o Carlos Elias. Ainda assim 

percebe inúmeras diferenças que não possibilitariam de usar o termo da velha guarda na 

capital Federal. “Não sei se podemos chamar de velha guarda o Brigadeiro e o Elias. 

Mas algo é inquestionável, eles começaram todo esse processo do samba na capital. E 

isso devemos aos dois.” E completa: “falar que eles são Velha Guarda é uma outra 

questão, pois até onde eu entendo, você fala de velha guarda na escola de samba, onde 

há a cultura de quadra. Essa cultura dentro da escola gera emprego, educação, 

ensinamento de vida, referência; isso eu não consigo ver nas escolas de samba de 

Brasília.” 

 

 Os bares também foram importantes para o samba se firmar na cidade. Foi no 

bar e restaurante Calaf, no Setor Comercial Sul, que surgiu o grupo Samba Choro, de 

Marcley, Evandro Barcelos e Chico Lopes. Antes da disseminação do samba na cidade 

o bar libanês que fica no Setor Comercial Sul era a única opção para quem gosta do 

ritmo. Na época ele ficou conhecido como a casa de samba de Brasília. Hoje as casas de 

músicas são variadas e espalhadas por toda a cidade, sendo possível ouvir samba ao 

vivo todos os dias na semana. 
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WALTER FIRMO – A FOTOGRAFIA DO SAMBA 

 

 

Falar de samba, música e cultura popular é destrinchar a carreira do fotógrafo 

carioca Walter Firmo. Nascido em 1937, começou a trabalhar com a captação de 

imagens aos 20 anos. Ficou mundialmente conhecido em 1971, quando foi citado no 

verbete “fotografia” da Enciclopédia Britânica como um dos mais influentes fotógrafos 

brasileiros. Em 1968 fez a série de fotos mais associadas ao seu nome, o retrato do 

músico Pixinguinha com seu saxofone. 

 

 

Retrato de Pixinguinha por Walter Firmo  

 

 Walter fotografou pela indústria fonográfica a sambista Clementina de Jesus e 

o cantor Djavam. O nome de Firmo é resgatado também pelo registro do folclore 

brasileiro, da cultura e de personagens do interior do Brasil e de culturas locais. 
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 A carreira do fotógrafo começou no fotojornalismo, no Jornal Última Hora, no 

Rio de Janeiro. Passou pelo Jornal do Brasil e fez parte da primeira equipe da revista 

Realidade, lançada em 1965. Foi correspondente da revista Manchete, em Nova York, 

além de fazer parte da equipe das revistas Veja e IstoÉ. Trabalhou também com 

fotografia publicitária. Em 1973 participou da fundação da agência Câmera Três. Firmo 

tem vários prêmios, entre eles o ESSO de reportagem, pela matéria Cem Dias na 

Amazônia de Ninguém, e 9 prêmios Nikon. Hoje é professor de fotografia, ministrando 

workshops em várias capitais do Brasil e na França. 

 

Foi no Última Hora, em 1975, que ouviu pela primeira vez o termo “repórter 

fotográfico”. “Seduzido pelos trabalhos dos fotógrafos do Cruzeiro, fez do jornal sua 

escola, a ‘grande escola do jornalismo’ e, como qualquer aprendiz de repórter 

fotográfico, ‘correu atrás de bandido, subiu morros e fotografou buraco” (LIMA, p.48, 

1983). 

 

 Walter Firmo viveu a revolução da fotografia ganhando destaques nos jornais. 

Segundo ele mesmo: “deixar que a fotografia ocupasse o lugar do texto em um jornal, 

naquela época, no Brasil, era considerado como uma afronta aos redatores” (FIRMO, p. 

13, 1988). Duda Bentes acrescente à frase do fotógrafo: “pensar sobre o papel da 

fotografia no jornal seria como repensar todo o jornalismo” (BENTES, p. 42, 1997). 

 

 A fotografia de Walter Firmo se destaca tanto pela expressão, como pela cor. 

“É, sobretudo como expressão pessoal que seu trabalho se destaca, a ponto de ser 

considerado um dos grandes ‘coloristas’ da fotografia brasileira” (GURAN in FIRMO, 

prefácio, 1989).  Guran, no prefácio do livro de Firmo ainda acrescente: “é pela cor e 

pela composição extremamente poética que Walter Firmo se aproxima das imagens do 

Brasil”. 

 

 Firmo é conceituado pela sua fotografia, pela sua cor e pelas pesquisas 

culturais que desenvolveu. Seus personagens, muitas vezes, são pessoas simples, 

“autores de uma lira e história fotográfica” (SILVA in FIRMO, prefácio, 1989). 

Segundo W.F. Guimarães da Silva: 
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O relato folclórico envereda na religiosidade, escalando festas populares, decantando 

subúrbios e sertões, num discurso lírico, absurdo, às vezes amargo. O toque ufanista, 

saborosamente tropical, é o relato consciente das cores dos nossos céus, rios e matas, 

perpetuando na geografia humana um relicário de homenagens. É quando, na maioria das 

vezes, opta por uma fotografia cândida, carinhosa, valores para si, intransferíveis como 

prazer de uma qualidade de vida. Não é um ingênuo, mas um idealista no olhar. 

Acredita, enquanto visionário existencial, que a aldeia da paz celestial existe. 

  

 Firmo não acredita que a fotografia pode ser neutra. Acredita na “supra-

realidade”, ou seja, a percepção da realidade não tem compromisso com a verdade 

verdadeira. Segundo o próprio fotógrafo, “a realidade tem dois lados” e “a importância 

maior é ativar a imagem fotográfica como meio de expressão, compondo no verbo do 

silêncio a síntese do grito”. (FIRMO, 2009). No prefácio do seu livro Antologia 

fotográfica, Guimarães Silva fala que a realidade é conjunto de várias relações, que 

unidos em harmonia forma a “supra-realidade”. “Uma mulher que carrega o sonho de 

sua casa própria, sobre a cabeça, durante a procissão do Círio de Nazaré, representa – já 

que o acaso não tem pressa – um pensamento sobre o supra-real.” (SILVA in FIRMO, 

prefácio, 1989).  

 

 O engajamento do fotógrafo é perceptível em toda a sua carreira. Desde a 

década de 1960 fotografa a comunidade negra brasileira. Casando as imagens com a 

ideia de que “o poder do olhar deve influenciar as pessoas porque o ato de fotografar 

tem que ser político e não mero acaso instantâneo” (SILVA in FIRMO, prefácio, 1989). 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – A FOTOGRAFIA E SEUS AUTORES 

 

“A grande força das fotografias de Capa vem de sua própria personalidade” 

(GUIMARÃES trad. p.13, 2000). Assim Richard Whelan define as fotografias 

produzidas por Robert Capa (1913 – 1954), durante 15 anos de profissão como 

fotojornalista. Atuação interrompida pela morte prematura durante o exercício de sua 

profissão.  

Nessa revisão bibliográfica sobre a fotografia, o que interessa, antes mesmo da 

imagem formada, impressa e publicada, é o autor, o ser pensante por detrás da máquina 

fotográfica. Como Whelan falou sobre Capa, toda imagem pode ser analisada a partir do 

autor que a produziu, sendo assim, as características próprias de capa profissional 

podem ser perceptíveis nas fotografias produzidas e apresentadas. José Inácio Parente, 

curador de exposições, afirma que, “cada fotógrafo tenta, na sua obra, revelar a visão 

que tem do mundo e das coisas, e assim mostrar seu mundo interior” (Catálogo, 1995). 

 

De Robert Capa, a frase mais célebre é a de “se a foto não ficou boa é porque 

você não estava perto o suficiente”. É com essa frase cheia de personalidade que 

podemos analisar o material produzido por esse fotógrafo de guerra. A lente 50mm é 

uma de suas grandes marcas. O uso de tal lente possibilita ao leitor imagético inferir a 

proximidade com o objeto fotografado e com a situação que estava acontecendo. Se o 

perto significa proximidade, significa também entendimento dos acontecimentos. 

 

 Arthur Omar é um artista. Para possibilitar sua arte utiliza vídeos e fotografias. 

Diferente da criação fotojornalística de Bresson e/ou Capa, Omar utiliza os aparatos 

técnicos de captação de imagens para fazer arte, sem, necessariamente, compromisso 

com a realidade sólida. Segundo o artista “o objeto da arte é desligado da vida prática, 

para se dar como ‘livre invenção conceitual’” (OMAR, p. 7). Omar é importante para 

esse trabalho por duas razões. A primeira é o seu trabalho com personagens. No livro O 

zen e a arte Gloriosa da Fotografia, o artista explora expressões ímpares dos seus 

fotografados, beirando ao exibicionismo. A segunda razão é sobre sua relação enquanto 

esta fotografando. “Na verdade, o fotografo é um exibicionista. Há uma atitude física de 

fotógrafo, uma maneira corporal de estar presente numa situação como fotógrafo. 

Fotografar é uma troca, você vê e é visto.” Acrescenta mais: “tomar consciência de uma 
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coisa é uma forma de sentir-se visto por ela” (OMAR, p. 9). E esse artista que se diz 

exibicionista, mostra essa personalidade diretamente na sua obra. 

 

 Outro exemplo de como a personalidade do fotógrafo influencia em sua obra 

são as fotos de José Caldas. Caldas escolheu como matéria prima de suas imagens o 

Brasil desconhecido e não oficial: o que vive nas estradas e no interior, em regiões onde 

a internet ainda é novidade e aviões no céu ainda faz a alegria das crianças. Rogério 

Reis escreve sobre Caldas: “seus retratos surgem da convivência e da relação com seus 

pares, resulta da troca afetiva entre o cidadão que fotografa e o cidadão que não 

fotografa” (CALDAS, p.9, 2010). 

 

 Quem conhece a obra do mineiro Orlando Brito e já teve dois minutos de 

conversa com ele sabe exatamente que a obra reflete a personalidade do fotógrafo. 

Mineiro-brasiliense vive na capital do país desde sua infância, quando começou no 

fotojornalista aos 15 anos. Hoje, aos 62 anos, já tem publicações em mais de 50 livros, 

sendo todos classificados pelos críticos de uma riqueza de captação do “essencial e 

invisível aos olhos” (BRITO, 2006).  

 

 Compaixão e carga emotiva. Para o fotógrafo Sebastião Salgado, essas são 

características do fotógrafo e da foto revelada. “Para mim, o trabalho do fotógrafo é 

como a de um andarilho da Idade Média, que passava de cidade em cidade, aprendendo 

coisas e contando coisas, trocando informação e conhecendo gente. A fotografia tem de 

ter uma dose emotiva muito grande, além de compaixão”. (Catálogo, 1995). 

 

 A sensibilidade própria do autor fotográfico e/ou do fotojornalista é vista 

quando se analisa a história da fotografia publicada nos jornais. Duda Bentes, em seu 

estudo sobre os caminhos do fotojornalismo brasileiro afirma que “a preocupação com o 

destino da humanidade, fez com que editores e fotógrafos concordassem com a máxima 

segundo o qual o mais importante na fotografia deveria ser o registro das relações 

humanas, com o objetivo de ‘explicar o homem para o homem, e o homem para si 

mesmo’” (BENTES p.35, 1997). Conclui, “nesse sentido, ao repórter fotográfico podia 

interessar o trabalho e a família do personagem que merecesse a atenção por seu papel 

na sociedade, sua cultura ou sua maneira de ocupar o tempo livre”. 
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BRASÍLIA DO SAMBA – O PRODUTO 

 

 

 Esse projeto experimental em jornalismo será apresentado com forma de 

produto. Para tanto, a escolha foi abordar o tema samba em Brasília por meio de 

imagens fotográficas. A plataforma de apresentação será o blog 

www.brasiliadosamba.blogspot.com . 

 

 A utilização do ciberespaço se deu pelo alcance possível desse meio de 

comunicação. Juliana Escobar analisa os blogs como uma nova categoria do jornalismo. 

Para a autora, o jornalismo, como prática profissional consolidada, é a “difusão para um 

grande número de pessoas, geralmente com periodicidade determinada, de 

acontecimentos reais dotados de atualidade, novidade, universalidade e interesse” 

(ESCOBAR, p. 223, 2007). A autora defende que “os profissionais apropriaram se das 

tecnologias e inovações disponíveis, promovendo renovações e reconfigurando a prática 

de fazer jornal”. 

 

 O blog www.brasiliadosamba.blogspot.com conterá ensaios fotográficos dos 

sambistas que atuam em Brasília, tanto os que são filhos da cidade, quanto os que 

escolheram Brasília como lar. Cada ensaio fotográfico foi feito em espaços abertos que 

retomem a cidade, como os monumentos. Cada músico escolheu uma ambientação que 

melhor os representassem onde as fotos foram produzidas. Assim, garantimos que exista 

alguma familiaridade entre o músico e o ambiente escolhido onde foram feitas as fotos. 

 

 O blog em questão é uma plataforma em continuidade. Ele vai além da 

apresentação do projeto experimental. A intenção é que as postagens aconteçam a cada 

mês. Ou seja, a cada mês, um ensaio fotográfico com sambistas será postados no blog, 

mantendo a periodicidade necessária para um veículo de comunicação. 

 

 As fotos de eventos esporádicos também entrarão no blog. Não existe limitação 

máxima para o número de fotos publicadas, existe a limitação mínima de uma postagens 

por mês. Eventos como o Dia do Samba, que acontece dia 02 de dezembro, com o 

samba na rodoviária também constaram no blog; assim como apresentações de 

sambistas importantes no cenário nacional que aconteçam em Brasília. 

http://www.brasiliadosamba.blogspot.com/
http://www.brasiliadosamba.blogspot.com/
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 O blog também lançará produtos promocionais a serem sorteado entre os 

seguidores da página. O primeiro produto, que será apresentado durante a banca 

examinadora é o calendário de 2013 com fotos de sambistas, que consta no anexo III. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Ao chegar ao final desse trabalho percebo que o universo da música em 

Brasília ainda pode ser explorado de diferentes maneiras. O samba na capital do país 

apresenta muitos atores, que caracterizam o estilo com um formato próprio para o Plano 

Piloto. Mas se é para falar sobre música em Brasília explorar o universo do samba nas 

Regiões Administrativas (R.A.s) seria um desafio interessante, capaz de contribuir para 

a escrita histórica da cultura do Distrito Federal. 

 

 Este projeto experimental contribuiu para mostrar uma face do samba da 

cidade, se não ele por inteiro, por trás de um chapéu Panamá. Acreditamos que o blog 

www.brasiliadosamba.com.br poderá contribuir para a divulgação desse estilo musical 

que é produzido e consumido na cidade. 

  

  

  

  

http://www.brasiliadosamba.com.br/
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ANEXO I – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Brasília do Samba – como foi o seu primeiro contato com o samba? 

 

B.S. – Como foi a sua relação de gostar de samba? 

 

B.S. - Em Brasília da para viver só de samba. 

 

B.S. - Você vive só de música hoje? 

 

B.S. - Como é a dedicação para quem quer viver só de samba? 

 

B.S. – Para se fazer samba tem que ter responsabilidade? 

 

B.S.: Em Brasília temos muitos sambas durante a semana, como você explica isso? 

 

B.S. - Existe uma comunidade do samba em Brasília? 

 

B.S. – Qual o perfil do sambista brasiliense? 

 

B.S. - O samba do Plano Piloto é elitizado? 

 

B.S. – Como você acha que vai ser o futuro do samba na cidade? 
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ENTREVISTA – CRIS PEREIRA 

 

Entrevista publicada na 8ª edição da Revista Campus Repórter – FAC/UnB. 

 

A cantora fala sobre o ritmo que também aprendeu a ser brasiliense. Presente na capital 

desde a inauguração, o estilo ganha presença no cenário cultural da cidade e cresce onde 

nasceu: na rua. 

 

B.S. — Brasília produz samba ou reproduz o que vem de fora? 

 

Cris — Brasília produz samba, com certeza. A gente faz samba e samba com 

personalidade, com a personalidade que tem a cidade. Brasília é muito diferente de 

qualquer outro lugar do país. Espaços vazios, mistura de sotaques. A música daqui 

mostra muito disso, tem mistura. A cidade cresceu com a ideologia do rock. Até então, a 

referência musical daqui era Legião Urbana. Quando não era rock, era o chorinho. 

Misturamos tudo e colocamos no samba. A Escola de Música e o Clube do Choro são 

responsáveis pela formação de músicos de grande competência, que uma hora ou outra 

passam pelo samba. Isso proporciona requintes e arranjos característicos. Incorporamos 

melodias, arranjos e instrumentos, exemplo disso é o saxofone usado em algumas rodas 

de samba. 

 

B.S. — E quanto a qualidade dos sambas brasilienses? 

 

Cris - Tem um samba do Paulo César Pinheiro, Uma voz de lamento, que diz: “Eu 

tenho saudades dos sambas de antigamente / Quando o samba deixava uma vaga tristeza 

no peito da gente / Nos dias de hoje / O samba ficou diferente / Mudou a cadência / e o 

povo nem sente sua melodia / É uma falsa alegria / Que passa com o vento / Ninguém 

percebeu / Mas o samba perdeu sua voz de lamento”. Se eu pensar assim é realmente 

difícil responder, nesse sentido é complicado falar de qualidade. Em Brasília temos  

pessoas jovens fazendo música boa. Melodia e letra se combinam bem, incorporamos 

muita coisa do chorinho. Ainda com incorporações, o que é produzido aqui tem muito 

de uma poética antiga, daquela que você para e pensa com orgulho, isso é samba, sim. 

Fala-se de amor, de religiosidade e de inúmeros outros temas como em qualquer outro 

lugar. 
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B.S. — Os cantores e compositores da cidade estão se qualificando para fazer 

samba? 

 

Cris - Samba, para mim, é improviso. Não se pensa muito no que se está fazendo. A 

inspiração chega sem avisar, não bate na porta e espera você buscar um caderninho. A 

letra só vem. A melodia flui. E isso é uma das coisas que me tocam muito. Quando você 

tem uma música nova, você toca para os amigos e depois conta a história de como o 

samba surgiu. Isso é fantástico. 

 

 

B.S. — O público que frequenta o samba em Brasília é mais de jovens? 

 

Cris - O número de jovens que vai ao samba aqui é grande e aumenta a cada dia. Muito 

disso começou como modinha. Uma pessoa fica sabendo de uma festa, vai, gosta e 

espalha para os amigos. Depois que um vai, os outros vão também. Só que depois desse 

primeiro contato as pessoas conhecem e admiram. Você vai no embalo e descobre que 

gosta. Daí para virar frequentador assíduo de rodas é um pulo. Com a ida você acaba 

sabendo diferenciar com qual roda você mais se identifica. Por exemplo, o público que 

vai pra ver o Grupo Coisa Nossa é diferente do que vai ouvir o Adora Roda. O primeiro 

tem mais de trinta anos de carreira, mistura samba e pagode. Já o Adora Roda sempre 

toca no Calaf e é mais novo, feito por uma moçada jovem, o que não quer dizer que não 

tem toda uma referência do samba de raiz. 

 

 

B.S. — Existe um cenário do samba na cidade? 

 

Cris - Brasília ficou conhecida durante muito tempo como a cidade do rock e do choro. 

A capital tinha esquecido um pouco do samba. Desde 2002, o ritmo ganhou 

notoriedade. O samba do restaurante espanhol Calaf foi o precursor na cidade. O estilo 

apaixonou os brasilienses e se expandiu, já temos rodas em várias cidades. Elas crescem 

muito no Plano Piloto, na verdade, é onde se tem mais visibilidade. Mas há rodas em 

Sobradinho, no Cruzeiro, no Guará e em muitas outras. O Cruzeiro, por exemplo, 

produz samba 365 dias por ano. A escola de samba Aruc é muito presente naquela 
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comunidade. Além da música ela tem inúmeros projetos sociais, que vai desde oficinas 

de especializações, como costura e maquiagem, até escolinha de esporte para a 

meninada. Mas não dá para esquecer que em Brasília tem muito modismo. Começam a 

tocar um estilo determinado, várias casas de show abrem, as pessoas curtem durante um 

tempo e quando menos se espera, acaba. Quem já gostava de samba achou que com ele 

não seria diferente. Mas foi. O marco foi 2002. Desde então explodiu o número de 

grupos e lugares em que se pode ouvir a música. 

 

B.S. — O samba de Brasília é elitista? 

 

Cris - Nossa... difícil de responder.  Cada um vai onde mais se identificar com o som. 

Os sambas que acontecem em Brasília têm mais visibilidade na mídia, o que pode 

sugerir que é só uma classe média que frequenta as rodas. Mas na prática, o que a TV e 

os jornais não estão mostrando acontecem do mesmo jeito. Tem samba em Sobradinho, 

no Guará, no Cruzeiro e em várias cidades. Quem mora lá também gosta e vai para as 

rodas. A diferença é que a mídia não faz essa cobertura. Raramente você vai ver jornal e 

ficar sabendo do Samba do Operário, que acontece em um barracão no Cruzeiro. Não 

tem luxo, tem música boa e é isso que importa. 

 

 

B.S. — A presença de lugares públicos que concentrem pessoas e possibilita a troca 

de relações é um marco do samba em outras cidades, como a Lapa, no Rio de 

Janeiro. Esses espaços a céu aberto pode ajudar a difundir o ritmo? 

 

Cris - O samba em Brasília é carente de rua. Faltam coisas ao ar livre, nessa quantidade 

infinita de gramados. Durante o Carnaval todo mundo vai para a rua. As pessoas vestem 

fantasias, vão brincar e interagir. Você vê todos felizes. O povo gosta de rua. O que não 

dá para entender é como não são aproveitados os espaços abertos existentes. É muito 

mais barato colocar um show em um gramado ou no parque do que construir estruturas 

gigantescas para um único show. Isso se deve muito a falta de produção eficaz, de 

alguém que pense em produzir algo mais popular. A produção em Brasília não 

acompanha a demanda. As pessoas gostam e querem ter mais opções de ouvir música, 

mas não há mais espaço. A população demanda shows de samba, mas a quantidade não 

é razoável ao que as pessoas querem. 
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ENTREVISTA – IVOONE EDUARDO     

                

 

Ivoone de Araújo Eduardo, Dona Ivoone, tem 81 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, no 

bairro da Saúde, veio para Brasília em 30/03/1959. Mora próximo à ARUC, na mesma 

casa há 53 anos. 

 

Fundadora da ARUC 

 

Estava magoada com a ARUC, pois “quando já se está velha e não tem mais forças para 

comparecer aos eventos organizado pela escola de samba, eles esquecem das pessoas, 

dos fundadores, de quem já nasceu no samba e trouxe a música até eles”. 

 

“Sou Mangueira até hoje. Sou do samba o ano inteiro.” 

 

Pioneira. Enfermeira, funcionária pública. O seu marido foi transferido para Brasília, ela 

também. Trabalhou no HFA, HmiB, posto de saúde da 14 do Cruzeiro, no HB. 

 

“O primeiro contato que eu tive com o samba, que eu me lembre, foi aos quatro anos de 

idade. A família toda já era do samba.” 

 

Quando ela mudou para Brasília, foi direto para o Cruzeiro. Na rua dela, dez outros 

funcionários públicos também eram do Rio de Janeiro. Todos tinham muita saudade do 

samba. “Ficávamos batucando na rua.” Eles se juntaram e ficaram na dúvida se fariam 

um bloco de carnaval ou uma escola de samba. A escola venceu. Assim, em 1960, no 

mesmo ano da inauguração de Brasília, nasceu a Unidos do Cruzeiro – ARUC. 

 

“Antes da inauguração desfilamos na W3 sul. Isso em 1960. Eram só 5 passistas. Eu era 

a presidente. Desfilei com o estandarte de JK.” 

 

“Brasília tem samba o ano todo. Toda casa de música agora toca samba. Hoje em dia 

vem muitos artistas para cidade. A qualidade de quem faz música aqui só aumenta.” 

 

“É o samba que dá vida a Brasília. Junto com o sertanejo.” 
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“Ainda tem muito preconceito. As pessoas acham que samba é coisa do morro, mas 

samba é cultura.” 

 

“O samba é vida, alegria, incentivo de vidas novas. Sem o samba minha vida seria 

muito triste.” 

 

“O samba é uma coisa só. Tem unidade. Não se divide o samba.” 

 

Hoje, Dona Ivoonne, sai no Bloco da Gavião, que ela também ajudou a fundar.  
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ENTREVISTA - NELSINHO FELIX 

 

Nelson de Castro Felix, o Nelsinho Felix. Carioca, nasceu 17-03-1980. Morava na Zona 

Norte, na Penha. Veio para Brasília nos anos de 1990, quando ainda era adolescente. 

Sua mãe, funcionária pública, do Ministério da Saúde, foi transferida para Brasília e 

Nelsinho descobriu o que era a capital do país. No começo ele não gostou da cidade, 

mas hoje defende Brasília até no samba. Já viajou para o Canadá, para Angola para 

mostrar que em Brasília também tem samba. 

 

 

Brasília do Samba – Brasília ainda é a cidade do rock? Brasília é a cidade do 

samba? 

 

Nelson Felix (Nelsinho) – Ainda é, acho que sempre vai ser. Mas aqui tem mercado pra 

tudo. Ainda não é a cidade do samba, mas pode ser e não vai demorar muito. Aqui tem 

um samba muito bom e forte, tanto quanto o Rio ou São Paulo. O problema, a diferença 

na verdade é que em Brasília não tem Velha Guarda. Mas a garotada que faz o samba de 

Brasília faz barulho aqui e é escutado lá, em todo o país. 

O que seria a nossa Velha Guarda não se formou em torno de uma escola. O Carlos 

Elias, o Sérgio Magalhães e o Evandro Teixeira é o que a gente tem de mais tradicional 

por aqui. 

 

 

B.S. – Como foi o seu primeiro contato com o samba? 

 

Nelsinho - No Rio de Janeiro eu tinha muito contato com o samba e não sabia. Eu sou 

filho do Eliseu Felix. Ele, quando vivo, fazia parte do “Trio de ouro da percussão”. Eles 

gravaram com Cartola, mestre Massal, Clara Nunes e todos aqueles sambistas que a 

gente admira hoje em dia. Ou seja, o samba estava ali, na minha frente, e eu não sabia. 

Na verdade eu era rebelde, só que a responsabilidade um dia pesa.  

Pra se ter uma ideia da presença do samba na minha vida, um dia Mauro Braga, um 

grande percussionista, apareceu lá em casa, na Vila da Penha e disse ao meu pai: “a 

Clara faleceu”. Meu pai ficou arrasado, pegou a Brasília verde-petróleo e saiu. Ou 

exemplo, mas esse muito mais feliz é a do meu aniversário de um ano. Meu pai fez uma 
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festona e quem tocou foi toda a bateria da Salgueiro. Hoje o novo CD do Arlindo Cruz 

cita o meu pai. 

Hoje eu vejo tudo isso e sei a responsabilidade que carrego e sei o que tenho que fazer 

pra retribuir toda essa riqueza que eu ganhei de berço. Mesmo que eu não quisesse, o 

samba é mais forte que cada um. Quando eu era pequeno queria ser funkeiro (risos). 

Mas não é você que escolhe o samba, é o samba que te escolhe. Hoje eu tenho noção. 

Você não escolhe, você carrega. A gente, os músicos, é só instrumento. Mas eu só falo o 

que estou sentindo. Meu pai era percussionista, mas nunca deu aula para o meu irmão, 

que hoje é percussionista da banda do Diogo Nogueira, ou para mim, ele nunca disse, “é 

assim ou assado”. Ele guardava tudo encima do guarda-roupa. A gente escalava e 

pegava os instrumentos e tentava tocar. Eu nunca tive aula, acho que é algo que o 

sambista carrega. Eu ficava batucando na minha perna enquanto esperava o transporte 

na parada de ônibus, depois pegava o pandeiro do meu irmão e ensaiava. Minha maior 

aula era o motorista do ônibus que demorava. 

Hoje eu me vejo como instrumento do samba. Eu estou levando a música de Brasília pra 

fora. A minha função é fazer as outras pessoas entenderem o samba, gostarem do 

samba. Mas eu faço samba pra mim, não pros outros. Quando eu fizer pros outro, vou 

ter me vendido. 

 

 

B.S. – Qual a sua relação com Brasília? 

 

Nelsinho – Brasília é a raiz do que eu tenho. Vou sempre defender a cidade no meu 

samba, na minha música, na minha vida. A cidade me proporciona uma qualidade de 

vida que eu não teria em nenhum outro lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu seria 

mais um, em Brasília eu sou o Nelsinho Felix. Aqui na capital tem oportunidade pra 

todos, pra ser funcionário público, autônomo ou músico. E Brasília é referência pra 

muita coisa. Nós temos respeito no trânsito, temos a faixa de pedestre, só para 

exemplificar. 

Antes de me dedicar à música eu era secretário parlamentar. Foi assim que aluguei meu 

primeiro apartamento. Nessa época eu já tocava pagode. Hoje eu toco samba, pagode. 

Não faço guerra com isso não. Só que o samba me escolheu, hoje eu vivo da música. 

Acho que é coração, por isso que eu digo que me encontrei em Brasília. A vida é 

mesmo missão. 
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Eu fui revelado em Brasília, aqui as pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho para 

o samba. 

 

 

B.S. – Tem diferença quem toca samba e quem toca pagode? 

 

Nelsinho – O pagode é popular, assim como o sertanejo. Ele pega as massas, é o que é 

mais consumido. Eu sou músico, tenho que ouvir tudo. Agora, pra mim, o samba é tudo. 

Tem o lado de que, hoje quem faz samba é a burguesia e o pagode fica pras massas. 

Mas independente disso, quem faz samba com amor, faz samba do bom, pena que elas 

ficam mais no anonimato. 

 

 

B.S. – O samba de Brasília é elitista? 

 

Nelsinho – O samba se tornou artigo raro. Ele é um nicho. Não é a elite que faz samba, 

mas é ela quem banca. Infelizmente o samba é de difícil acesso. 

 

 

B.S.  – Qual a importância dos bares para o samba da cidade? 

 

Nelsinho – Brasília é cidade de muito samba e chorinho. O Feitiço Mineiro (bar na Asa 

Norte) e o Calaf (bar no Setor de Autarquias Sul). O Feitiço abriu o caminho para o 

samba se firmar na cidade. O Jorge Ferreira, dono do bar/restaurante é um grande 

defensor da música popular. O samba lá é segunda-feira, no Calaf é na terça, isso é bom 

pra ver o quanto o samba é forte. Não tem dia, nem lugar, qualquer dia é dia, qualquer 

hora é hora para o samba. 

 

 

B.S.  – Como é o samba na capital federal? 

 

Nelsinho – O samba de Brasília faz barulho que é escutado em todo o país. O sambista 

Macley tocava pagode em Brasília, começou a tocar samba, participou de um concurso 

lá no Rio, o “Novos talentos do Velho Samba”, do Carioca da Gema, passou ficou 
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tocando lá por seis anos. Era pra tocar durante três meses, mas o pessoal gostou e ele 

virou sambista da casa. Nos temos sambistas que foram revelados aqui em Brasília, por 

exemplo Aline Calisto, Moises Marques, Teresa Cristina. Eu participei do concurso do 

Carioca da Gema em 2010. Mandei minha demo pra eles, mas nem passei. Em 2011, 

minha mãe e o Leandro, sambista daqui da cidade, cineasta e um grande amigo, 

mandaram a mesma demo pro concurso, ai eu passei e estou cantando lá até hoje. 
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ENTREVISTA – TITO DE OLIVEIRA 

 

“Tito é muito bom”, responde o sambista ao ser perguntado pelo nome de batismo. 

“Vildison, mas é melhor Tito.” Vildison Silva de Oliveira. 1,79m, 79kg, sangue O+ 

(brinca). Nasceu em Brasília 26/07/84. Recebeu o apelido de Tito do seu irmão mais 

velho. Quando pequeno ele não sabia falar Vildison, então ele inventou Tito. Minha 

cara é muito mais Tito do que Vildison. 

 

 

Brasília do Samba – como foi o seu primeiro contato com o samba? 

 

Tito de Oliveira – Não fui influenciado por ninguém. Sempre fui uma criança que tive 

tudo. Meus pais me deram a melhor educação, bons brinquedos, o que eu queria. Certo 

dia perguntei se poderia ganhar uma cavaquinho. Meu pai estranhou, eu já tinha tudo: 

videogame, bicicleta, tudo q uma criança com 14 anos teria. E eu pedi um cavaquinho, e 

nesse momento eu comecei a ter contato com o samba. A partir desse cavaquinho eu 

comecei a escutar samba. Tinha 14 anos, é tarde pra quem vai estudar música. Fiz aula 

algum tempo, mas aula de cavaquinho. Eles não te ensinam aula de samba, ensinam de 

cavaquinho, é diferente. Pedi um cavaquinho porque estava passando na televisão, não 

foi relacionado a música em si, foi mais porque estava na TV. 

 

 

B.S. – Como foi a sua relação de gostar de samba? 

 

Tito - Como todos, o gostar de samba veio bem depois. Entre os anos de 1989 e 1995 

existia uma febre muito grande do pagode. Então eu comecei escutando pagode. Toquei 

pagode. Comecei como músico pelo pagode. Como tempo o samba foi me pegando. E 

isso acontece com a maioria. Quando eu comecei a me tornar músico eu não ouvia 

Cartola, ouvia Soweto, Catinguele, era a moda da época. O samba que a gente escuta 

hoje era inacessível. Pra você ter uma gravação do Cartola era difícil. Isso é muito 

Brasília. Se você for em outros lugares vai ver que as pessoas não tocam cartola com a 

frequência que o Adora-Roda (A.R.) – banda da qual faço parte. Até no Rio é difícil 

encontrar, porque a influencia é diferente. Como tempo eu fui ouvindo outras coisas, 
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isso já tocando pagode na noite. Cria do samba, meu grupo de pagode. O primeiro 

grupo. Com 16 eu já tocava pra receber cachê. 

 

B.S. - Em Brasília da pra viver só de samba. 

 

Tito - (silêncio) Pergunta difícil, mas é possível. Só de samba é possível, mas tem que 

ser dedicado, estar incluso no cenário. Ele tem que ser conhecido por todas as pessoas, 

produtores de evento, músicos, assim ele consegue viver só do samba. 

 

B.S. - Você vive só de música hoje? 

 

Tito - Não. Eu tenho ajuda dos meus pais. Sou graduado em nutrição, estudo pra outras 

coisas, mas eu não vivo só do samba. Não é por opção. Meus pais dão um pequeno 

auxilio, se eu precisar recorro a eles. Auxílio paternidade (brinca). 

Talvez todos que você entreviste falem que queiram só tocar, viver só da música. Pois é, 

quando eu comecei a tocar cavaquinho a minha pretensão não era de me tornar artista, 

nem de ser conhecido. As coisas estão acontecendo, nunca tive a menor pretensão de ser 

conhecido. Hoje eu tomei gosto, mas mesmo assim eu tenho que tomar muito cuidado. 

Então faço as duas coisas, sou músico e nutricionista. Porque eu não posso ficar parado. 

É bom e extremamente prazeroso tocar, mas eu não sei até onde isso vai dar. Então eu 

não posso largar tudo o que eu fiz pra trás e me dedicar só ao samba, e da mesma forma 

eu não posso largar o samba pra partir pra todo o resto. Afinal são 14 anos de samba. 

Não é fácil falar tchau. 

 

Eu trabalhei dois anos no ministério como nutricionista, meu contrato acabou e agora eu 

faço uns trabalhos aqui, outros ali. Eu fiz nutrição pela vontade de ser médico e não 

conseguir. Todo nutricionista é um médico frustrado. O tempo estava passando e eu 

precisava me formar. E eu vi que eu ia ajudar as pessoas do mesmo jeito. O meu foco 

hoje como nutricionista é trabalhar no hospital, é até uma necessidade psicológica.  

 

O músico bom consegue viver de música em Brasília, mas ele não consegue viver só 

com um grupo. Isso não tem como. Tocar com um grupo só em Brasília, bem... Brasília 

é pequena, pra ganhar dinheiro tem que tá muito estourado. Tem que está nas paradas de 

sucesso, a rádio nacional tem que está tocando a música dele. Ai dá pra ficar só num 
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grupo. Mas hoje, por exemplo, eu toco no A.R., Semente da Vila, Teresa Lopes, Cris 

Maciel, pessoas que veem de fora, uma espécie de freelance. Fixo, o A.R. e eu faço 

parte da banda Sementes da Vila – projeto que tem uma banda que acompanha as 

pessoas.  

 

B.S. - Como é a dedicação para quem quer viver só de samba? 

 

Tito - Muito estudo. Hoje as pessoas que cantam em Brasília são muito dedicadas ao 

samba; estudam muito. Conhecem compositor, arranjador, músicos que gravaram todas 

as faixas, conhece tudo sobre o samba. Se você for a outros lugares você não vai ter 

isso, essa percepção. Quem toca samba em Brasília sabe muito de samba.  

Eu me dedico, faço o meu dever de casa. Porque o Adora-Roda, ao mesmo tempo em 

que é contemporâneo, em outros, é muito conservador, principalmente na maneira de 

como tocar os instrumentos. O A.R. muda de composição musical em algumas músicas 

e às vezes no meio, na mesma faixa da música, do mesmo modo como elas eram 

gravadas. Às vezes isso não é tão perceptível, mas pra gente faz uma diferença muito 

grande. O cavaquinho que foi gravado com Paulinho da Viola não é o mesmo do Zeca 

Pagodinho, a levada como cada um faz é diferente. Isso o A.R. tenta entrelaçar na forma 

como ele toca, pra não perder muitas características, ser o mais fiel. Isso é tradição. Mas 

ao mesmo tempo a gente faz as nossas músicas com influência de compositores antigos, 

fazemos com a nossa cara. Nas nossas músicas a gente consegue colocar isso. O estilo, a 

levada da caixa, como o cavaquinho toca, o violão: são todos conservadores. Mas em 

alguns momentos não. Em algumas partes do show é muito mais moderno. 

 

Estamos gravando o primeiro CD do Adora-Roda, está quase pronto. O instrumental tá 

pronto, tem que colocar voz. Das 14 faixas, 11 são nossas, três são regravações. As 

nossas músicas tendem a ser mais conservadoras. Essa é a nossa cara. A gente tenta 

misturar, mas os músicos do A.R. estudam muito. Todos sabem do que estão falando. 

Eles tem propriedade pra falar sobre samba. As influências, da fonte onde a gente 

bebeu... é muito difícil a gente chegar aqui e querer modificar. E isso é notório nas 

nossas músicas. É um estilo muito histórico. O jeito como a gente toca é histórico. 
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B.S.- Quais instrumentos você toca hoje? 

 

Tito - Cavaquinho é o único instrumento que eu sei tocar pra ganhar dinheiro, mas eu 

toco... pela influência do q você vive, ensaia e tudo mais, você aprende muitos 

instrumentos. Mas tocar, eu consigo todos que estiverem ali na roda de samba. 

Percussão e tudo mais. 

A experiência de cantar está sendo gratificante, porque cantar é difícil. Algumas pessoas 

acham q cantar é só (ah, ah), fazer melodia, mas não é, tem uma experiência muito 

grande. Isso é o que acontece no A.R. O grupo tem muito respeito com o espaço que 

cada um tem. Não que as pessoas não devam ser cantoras, nem tocar, mas é que a gente 

trata a música como uma coisa muito séria, com muito respeito, não é invadindo, 

transgredindo. Cantar, cantar é muito bom, você lava a alma, te deixa mais leve, mas 

tem q ser com calma, tem que ir aprimorando. Não chega lá e coloca sua cara. Tem que 

ser com respeito, e é isso q o A.R. faz. Eu canto, mas com muita cautela. Eu não me 

exponho a ponto de chegar num evento e “me dá o microfone aqui que eu quero cantar 

uma música”. Jamais. Eu canto no meu ambiente, no A.R., no Semente da Vila e isso é 

tomar muito cuidado. 

 

B.S. - Fazer samba tem que ter responsabilidade? 

 

Tito - Tem que ter responsabilidade, respeito. Pra muitas pessoas é brincadeira, mas pra 

quem faz é muito sério. Existe uma corrente muito forte de respeito. Ninguém tem 

noção de como é perigoso pegar um instrumento de um músico e querer tocar. Ninguém 

chega num hospital e vai fazer uma cirurgia. Você não toma o bisturi da mão do médico 

e fala, “ah, agora eu é quem vou cortar”. E vc tomar o instrumento do músico pra fazer 

um som que você não conhece... ali existe uma carga de energia muito forte. Muitas 

pessoas sofreram, choraram, morreram pra fazer com que o samba se torne o que é hoje. 

Por isso tem que ser respeitado. Não pode ser só chegar e colocar a mão de qualquer 

jeito. 

 

B.S.: Em Brasília temos muitos sambas durante a semana, como você explica isso? 

 

Tito – Eu posso falar no caso do A.R. Eu não acredito que o A.R. tenha os melhores 

músicos. São músicos extremamente qualificados, assim como há muitos em Brasília, 
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mas eu acredito que existe uma simpatia, uma coisa que, em Bsb as pessoas não tem 

muito, que é simpatia, calor humano. A cidade é um pouco desprovida disso. E o A.R. 

tem tudo isso. Ele faz com que você se aproxime da gente. Não é o músico de um lado e 

o ouvinte do outro. Eu acho que a simpatia da gente deixar todos a vontade pra ir falar 

conosco, conversar com a gente, agradecer, falar que hoje foi muito bom, é o que faz a 

diferença. Isso é uma troca de energia. Se você vai predisposto a ouvir, se divertir, a 

gente vai tá disposto a fazer isso. A explicação é a troca de energia. 

 

B.S. – Qual o melhor samba que você tocou? 

 

Tito - O melhor show foi com a Elén Oléria no CCBB, em 2010, era uma homenagem a 

Jovelina Pérola Negra. Eu tocava cavaquinho e ela cantava, só, mas ninguém. Foi ai que 

eu me descobri como músico. Eu não sabia se ia dá conta. Mas foi muito bom, foi 

diferente. Ainda que o A.R. me proporcione toda a alegria do mundo. Tem noite que eu 

chega em casa ouvindo a música na cabeça. O A.R. são muitas noites muito boas, mas 

esse no CCBB foi onde me descobrir. 

 

 

B.S. - Existe uma comunidade do samba em Brasília? 

 

Tito - Existe o samba do DF e o samba de Bsb, que são diferentes. Tem samba em 

Ceilândia, Sobradinho; como músico eu conheço por conhecer a galera que toca em 

todos os lugares. Mas em Brasília o samba se tornou muito modernizado pelas pessoas 

de classe média e média alta ter acesso ao samba. Mas a linguagem é bem antiga. Um 

jovem de 22 anos que mora na assa norte não vai a um pagode, eles preferem ouvir 

Nelson Cavaquinho, Cartola, Wilson Moreira. E essa influencia já é de casa. Isso não é 

de Brasília, é de casa. Não sei se é a ligação que Bsb tem com o RJ ou a ligação carioca 

que há nas famílias brasilienses. Mas hoje, o jovem do Plano vai buscar mais o samba 

de raiz do que o pagode. Se você for pra Taguatinga e as outras R.A.s mais distantes, 

um jovem da mesma idade vai preferir um pagode. Nesse caso, vale a pena ver a 

influencia que a mídia faz. O pagode é o mercado de músicas de fácil absorção e 

vendagem pra grande massa. O samba não é tão acessível assim, ainda que hoje seja 

muito mais fácil encontrar um CD ou ouvir uma música na internet do que há 10 anos. 

Mas o samba ainda é muito Asa sul e Asa Norte. 
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B.S. – Qual o perfil do sambista brasiliense? 

 

Tito - O sambista de Brasília é um músico dedicado, ele gosta do samba, convive com o 

samba frequentemente. Ele não só presencia o samba no seu quarto com o radinho, mas 

ele ver samba na cidade, nos lugares onde tem samba. E é sempre um samba focado, 

trabalhado mais na parte da raiz. 

 

 

B.S. - O samba do Plano Piloto é elitizado? 

 

Tito - Infelizmente é. Não era pra ser, mas é. Por vários motivos: uma pessoa da cidade 

satélite não tem tanto acesso as músicas antigas, à essencia do samba. Eles foi criado 

com uma outra influência. Então eles não tem paciência, não tem tato pra ouvir o samba 

de raiz. Hoje no Calaf, a faixa etária varia muito. As pessoas que tem mais de 50 anos 

viveram isso na sua terra natal, os mais jovens, até os 25, receberam isso de casa. Dá pra 

falar de região onde mora, nível social. Não que o riquinho vai ficar ouvindo Cartola, 

músicas de construção melódica, de nível poético elaborado, mas é mais fácil de ser 

passado pra ela isso. Tudo trata-se de tato e influência. Muito pela influência que 

tiveram em casa. 
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ENTREVISTA – VINÍCIUS DE OLIVEIRA 

 

 

Vinícius Silva de Oliveira, brasileiro. Nascido e criado em Brasília, no dia 10 de agosto 

de 1986. Meus pais são maraenses. Meu pai trabalhava no sertão. Ele queria uma vida 

melhor. No Maranhão ele trabalhava muito e ganhava pouco, mesmo sendo muito 

estudioso, então ele veio pra Brasília e trouxe minha mãe. Eles não eram casados, só se 

casaram aqui. Eles eram namoradinhos no Maranhão, mas como naquela época não 

podia namorar, então eles disseram: “vamos embora, vamos fugir, vamos pra Brasília”. 

Então eles vieram, meio que fugido, combinado, mas deu tudo certo. Hoje nós somos 

três irmãos. Eu sou o mais novo, o caçula. O mais velho 29 (professor de educação 

física), o Tito, de 27 (nutricionista e músico), eu, de 25, sou formado em sistema da 

informação e SOU MÚSICO. 

 

 

Brasília do Samba – Quando a música entrou na sua vida? 

 

Vinícius de Oliveira - A música entrou na minha vida quando o Tito (meu irmão) 

ganhou um cavaquinho de presente do meu pai. Na verdade eu só admirava. Gostava de 

todo tipo de música, não só o samba. Acho que samba, posso dizer até que menos. 

Gostava mais da coisa do pagode, essas coisas assim. Só que o Tito ficava estudando, 

tocando o cavaquinho... no começo eu nem gostava tanto. Eu falava pra ele: “pô, fica 

tocando esse din, din, din a noite toda, para um pouco”. Nessa época dormíamos os três 

no mesmo quarto. Ai ele ficava tocando. Eu tinha uns 12 anos. Ele começou a fazer aula 

e com isso eu comecei a despertar o interesse pelo instrumento. Meu pai comprava os 

CDs de samba pra ele e eu também ficava escutando. E aquela ainda era a época de 

menino, de soltar pipa, jogar bolinha de gudê, jogar bola. Mas ai eu ficava ouvindo e 

despertei o gosto. Apesar do meu pai gostar mais de forró, ele sempre gostou e admirou 

muito o samba. Acho que isso também ajudou a despertar meu interesse pelo samba, 

pelo cavaquinho. Eu sempre tive muita facilidade para aprender as coisas. Olhando eu 

aprendia. Eu olhava e falava ‘ah, é assim’, ai eu aprendia. Até que eu ganhei um 

cavaquinho, mais ou menos pelos 15. Eu não pedi, mas a história é engraçada. 
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O primeiro cavaquinho 

 

Meu irmão tinha um cavaquinho, mas era daquelas maletinhas que tranca o instrumeto. 

Ele trancava e não deixava ninguém tocar, nem minha mãe. Não podia nem triscar. E eu 

tinha a necessidade de tocar. Fiz uma montagem, eu fiz um cavaquinho. Peguei aquelas 

madeiras de cama, as que ficam de lado. Peguei um monte de palito de fósforo ai colei. 

Preguei uns pregos, linhas de pesca e fiz, como se fossem as casas do instrumento. E 

ficava treinando. Não tinha som, mas eu treinava as posições e a palhetada do 

instrumento. Acho que um dia minha mãe viu, sei lá, quando ela estava limpando a 

casa. Acho que ela se comoveu. Ai ela falou pro meu pai, perguntou se eu queria, disse 

que sim. “eu quero, dá pra me dar?” “Sim”. Eles compraram um instrumento novo pro 

meu irmão e passaram o do Tito pra mim. Aquela coisa de irmão caçula. O irmão mais 

velho usa a roupa por um ano, compra uma roupa nova pra ele e passa a antiga pro 

caçula. Mas é isso ai. Nem acho ruim, pois meu irmão sempre cuidou bem das coisas 

dele. Foi entre os 13 e 15 anos, na minha adolescência. Sei que aos 15 eu comecei a 

fazer aula. Fiz aula de cavaco. Eu ganhei o cavaco do Tito, mas eu vendi pra comprar 

um banjo. Pra quê os dois tocarem cavaco. Então eu comecei a fazer aula de banjo. 

Porque a aula de um e de outro é a mesma coisa. É o mesmo jeito de tocar. Eu acho que 

não chegou a um ano essas aulas. O professor que ia lá em casa. Ele dava aula pra nós 

dois. Eu morava no Riacho Fundo. Até hoje moramos lá, só que em outra casa. 

 

 

B.S. - O que você toca hoje? 

 

Vinícius - Hoje eu toco cavaco, violão, instrumento de percussão em geral, menos 

bateria. O que é do samba eu ataco. Pandeiro, tamborim, tantan, surdo, repique de mão, 

repique de anel, garrafa. Saindo som a gente consegue fazer uma canção, alguma coisa.   

Eu fiz um ano de aula de banjo, depois de sair da aula fui aprendendo sozinho. Depois 

dos instrumentos, fui apreder a cantar e a compor. 

 

Hoje o samba é a minha filosofia de vida, é a minha missão. Eu sou o instrumento do 

samba. Quem tem que cuidar dessa manutenção é você mesmo. A gente que tem que 

estudar, saber da história, saber das coisas. Você só vai saber fazer um bom som, se 
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você tiver conteúdo, se seu corpo tiver preparado pra isso. Se o samba te escolhe não é 

em vão, mas você tem que fazer sua própria manutenção. 

 

 

B.S. - Como foi a primeira vez que você tocou pra alguém, para um público?  

 

Vinícius  - A primeira vez foi no Riacho fundo, num buteco com fliperama e cachorro 

quente. Fazendo aula eu conheci uns meninos que tocavam. Na verdade meu irmão 

conhecia. Eles convidaram o Tito pra tocar, ele disse que eu também tocava banjo e 

cavaquinho, eu entrei na onda. Esses meninos conheciam a dona desse buteco, bar, sei 

lá o nome. Mas a gente não tocava por nada. Era por um sanduiche, mas a experiência 

valeu. A banda chamava “Argumento”, nome que eu dei.  Grupo Argumento. Olha só, 

rsrs (ri, com ironia). Mas a gente não tinha muito argumento não. Todo mundo 

aprendendo. O argumento era o samba, a vontade de tocar.  

 

Nessa época eu gostava mais do lance do pagode. O Argumento tocava os dois. Porque 

na verdade o samba e o pagode sempre foi muito aliado. O samba que eu digo é o 

Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho. Ainda não era o samba de raiz. Só 

com o tempo que eu fui despertando para o samba de raiz, a coisa da época da Portela, 

do Monarco, do Cartola, Noel Rosa, os caras da antiga. Nessa época isso a gente não 

tocava. Na verdade não conhecia. Não sabia o que era tão bom. Quando você conhece 

se apaixona, não quer mais largar, não toca mais outra coisa. É a riqueza, é nossa 

cultura. É a cultura que tem raiz, que tá cravada na história. Às vezes ela se perde 

porque as pessoas que estão na referência não mostram isso pra gente, quer mostrar o 

que é mais fácil, o que a mídia mostra.  Mas quem não é bobo corre atrás. Acho que não 

fui bobo nesse ponto. Tive que lutar, estudar e aprender o que é importante nesse ponto. 

Você tem que saber e entender o porquê das coisas. Se isso existe, tem um porquê. O 

que veio antes é a base, o alicerce.  

 

Depois do Grupo Argumento eu fui pra Cria do Samba, mas eu era roald, que é o cara 

que passa som pra todo mundo, que trás água, que resolve os pepinos. Mas aprende 

muito. Eu era roald dos meninos do Adora Roda. Do Tito, do Breno, do Cadu. Eu sou 

ruim com esse negócio de datas. Só o Adora Roda tem 6 anos. Eu entrei no grupo. O 

Tito entrou no Cria do Samba tocando banjo, ai o rapaz do cavaquinho saiu, ai trocou. 
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Meu irmão foi para o cavaco e eu para o banjo. O Cria, depois que entrei durou mais um 

ano. Mas, na minha concepção, o Cria foi a primeira banda. De ensaiar, apresentar. Eu 

lembro da minha primeira apresentação com o grupo. Foi em uma festa junina lá no 

Bandeirante. Eu lembro que eu tocando as pernas tremiam, (caramba). Era a primeira 

vez com público, a primeira vez que eu recebi um flerte de uma mulher. (aaaaaaaaaaa). 

Foi naquele dia que eu aprendi o que era bom. Eu nunca mais deixei de lado... nem o 

samba, nem os flertes. Eu sou quase uma velha guarda do samba de Brasília, apesar de 

ter só 25 anos, rsrs, estou brincando.  

 

Depois do Cria do Samba teve o Fina Arte e ai veio a Adora-Roda (hoje com 6 anos). 

Tinha uma roda de samba no Bandeirante, era num quiosque ao lado da avenida, 

passava até ônibus na frente. Foi lá que eu conheci a galera do samba. A gente fazia 

samba de graça, mas o cara do bar começou a reclamar. A gente saiu de lá. Então 

pensamos para o Adora-Roda. Tocamos três meses no arena e depois fomos pro Calaf. 

 

 

B.S. - Você acha que Bsb tem velha guarda? 

 

Vinícius - Em Brasília nós temos o Carlos Elias e o Brigadeiro que iniciaram um 

processo muito importante da música na cidade, mas eu não sei se é velha guarda. Eles 

vieram pra Brasília e fizeram muita coisa por nós e pelo samba da cidade e por todos, 

que começaram a tocar e cantar só depois. O problema de falar que eles são a nossa 

velha guarda é que essa palavra é muito ligada à escola de samba, que na cidade ainda 

que existam, não tem a mesma importância do que no Rio ou em São Paulo. E velha 

guarda tem raiz, é a tradição de comunidade, que as nossas escolas não tem. Essa 

tradição gera emprego, educação, ensinamento de vida, e isso eu não consigo ver nas 

escolas de samba daqui, de Brasília. Por isso que eu acho muito difícil falar da velha 

guarda da escola de samba daqui. Velha guarda não é só fazer samba. É você viver o 

samba, ensinar, ser referência pra alguém.  

Talvez eu esteja falando besteira, não tem como você conhecer tudo e todo mundo. Não 

dá pra você chegar e perguntar para o rapaz se ele é compositor da escola e perguntar: 

“ah, o que você fez pela escola? Você tem referências? Você já fez samba”. Mas velha 

guarda não é só fazer samba. É você viver o samba, ensinar, ser referência pra alguém.  
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B.S. - O que é fazer samba? 

 

Vinícius - Fazer samba... é muito complicado... (pausa) Eu sou novo nesse negócio de 

fazer samba, de compor. Eu ainda não me considero um compositor. Ainda não. Porque 

o compositor é um cara que gera opinião. Temos grandes exemplos: Chico Buarque, 

Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro. Tem gente que escuta as músicas deles e 

falam: vamos fazer isso porque eles tão falando. De repente o cara tá falando da vida 

dele e as pessoas levam tão a sério, talvez por fanatismo. Às vezes as pessoas levam 

tudo ao pé da letra, e isso é complicado, o compositor tem que levar isso em conta 

também, porque tem que ter responsabilidade.  

Compor pra mim é você colocar uma informação, colocar uma história, colocar o seu 

ponto de vista sobre as coisas, colocar uma filosofia de vida. E eu não tenho uma 

vivência pra tudo isso. Eu ainda tenho 25 anos. Eu comecei a compor tem cinco anos, 

mais ou menos. 

 

Carioca da gema – é um samba que eu sou parceiro. Samba pra Ogum. É um samba em 

homenagem a ogum e yemanjá. Ele é do Arthur Sena, Gleidisson e Dinho Braga. Eu fiz 

o tempero, coloquei as vírgulas, a letra.  

 

 

B.S. - Como é o processo de compor uma música em conjunto? 

 

Vinícius - Não tenho muita facilidade pra fazer isso em grupo, com parcerias. Porque 

você compõe, você coloca todas as suas influencias. E nem sempre as influências são as 

mesmas entre as pessoas. Às vezes tem muito conflito de influências, letras, poesia e 

melodia. E acaba não conseguindo seguir só um raciocínio. Não estou dizendo que é 

bom nem ruim. Pode ser os dois. Mas eu gosto da forma antiga. Eu faço uma parte, te 

entrego e você termina o samba. O samba pra Ogun, Artur e os outros dois se 

encontravam mais. Eu tenho dificuldade de me encontrar com meus parceiros. Eu gosto 

muito de ficar em casa. Eles terminaram o samba e eu só lapidei. Coloquei uma palavra, 

um verso, arrumei a melodia, pois eles não tocam harmonia (cavaquinho, violão). Eles 

tem ideia da melodia (la, la,la,la,la, la). Eu ouvindo a melodia consigo colocar tudo no 

lugar. Hoje o samba é um sucesso, tem confirmado quatro gravações. Tem o Milsinho, 

que estava no fundo de quintal e já saiu. Tem o projeto Nosso Som, que é do Benon e 
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do Rafael dos Anjos, direção do Pedro Vasconcelos. Tem um menino do Rio Grande do 

Sul, cidade de samba bom. Em setembro vou lançar o meu CD, com músicas minhas. 

Em marços, tá pra sair o primeiro cd do Adora-Roda. O Nelsinho também vai querer 

gravar essa música. Ele tem muita vivência, canta muito, tem muita presença de palco. 

O pai dele foi quem foi, o irmão é quem é e ele será quem será. 

 

Solo, adora roda, Candangueiro (kiki de oliveira, amilkar kare, artur sena ) foi com esse 

grupo que eu fui para o Peru; Filhos de dona Maria; e fora as outras coisas que 

aparecem. Sou da banda da Liz Carla, Tais Freade, Carla Sangalete. Já fui pra África fui 

com o adora roda. Ou seja, trabalho em Brasília não falta. O samba de Brasília já tá 

mostrando que não tá brincando. 

 

Quando a gente vai pra outros lugares a gente vai representando Brasília e o Brasil. Mas 

é mais Brasil. 

 

 

B.S. - Como você vê o samba da capital? Bsb tem samba? 

 

Vinícius - Brasília tem samba. É forte e bom. Não deve nada a ninguém. Nem ao samba 

da Bahia, ao do Rio de Janeiro, nem ao de São Paulo. Hoje em dia, nossa realidade não 

deve nada pra ninguém. Temos samba muito forte. Não vou dizer que é melhor, pior ou 

igual. O samba da capital é diferente. Tem a nossa cara, nossa realidade, nossa opinião, 

nossa vivência. Nossas amizades, nossos pensamentos, nossa alegria. Nosso contagiar. 

Nosso contagiar é diferente. É diferente porque nossa aproximação com o publico é 

diferente. Imagina um artista, as pessoas só veem de longe. “Ô lá, o cara toca, eu nunca 

vou conseguir falar com ele, nunca vou ser amigo dele.” E aqui em Brasília não tem 

isso. Eu vou na casa de quem é publico, vou na casa de quem é músico, não tem essa de 

ficar tudo separado. Eu acho que isso é a grande diferença. É ai que ele tem o seu 

próprio contagiar. E é o samba que faz com que esse elo se fortifique, não é por mim, ou 

por você, é só pelo samba. E não tem diferença de quem toca, quem canta, quem curte. 

É tudo uma coisa só. Por isso a energia fica tão boa. Posso dizer com toda certeza, sem 

falsa modéstia, o projeto Adora-Roda contribuiu muito com isso, é um divisor de águas 

em Bsb. Depois que essa ideia do Adora-Roda, do projeto samba-Brasília-Adora-Roda, 

os outros grupos passaram a tocar mais samba, alguns tocam só samba como nós 
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também. E eu fico muito feliz por fazer parte disso, de ouvir alguém tocar meus sambas, 

de tocar com os arranjos que a gente usa. Isso é influencia, é o samba, é contagiar. 

 

B.S.- Brasília ainda é cidade do Rock? 

 

Vinícius - Sim, mas só lá fora. Brasília sempre vai ser a cidade do rock pra quem não 

vive nela, vai ser difícil mudar essa visão. Mas pode mudar. Falta uma velha guarda, 

faltam lugares onde as pessoas possam ensinar, falar sobre o samba, ensinar outras 

coisas de vida. Falta isso. Falta uma comunidade voltada pro samba. Mas 2012 é um 

ano importante para o samba de Brasília. Os artistas acordaram, tá todo mundo 

preocupado em se alto-produzir. Tem uma galera lançando CD. Há prioridade pros 

compositores daqui. O nosso mercado fonográfico tem que ser ligado ao samba daqui, o 

músico, o compositor, tudo tem que ser daqui pra potencializar a nossa cultura, o nosso 

jeito de ver o samba. Ai sim vai começar a mudar o cenário do samba de Bsb, e assim se 

forma uma comunidade do samba. 

 

B.S. - Você pensa em mudar de cidade, tocar samba no Rio, por exemplo? 

 

Vinícius - Eu quero continuar em Bsb, quero fazer a história do samba em Brasília. Já 

tem gente que tá pesquisando, divulgando o samba daqui, Mariana Ribeiro, Cris Pereira 

são alguns exemplos. Todos os trabalhos vão se unir, todas essas informações vão criar 

algo maior. 

 

B.S. - Você tem samba que fala da cidade? 

 

Vinícius - Tenho quatros samba que falam sobre Bsb. Ou citam a cidade de alguma 

forma. A minha linha é muito sobre religião e amor, como a música Mulher Ingrata. 

 

B.S. - É possível viver do samba em Brasília? 

 

Vinícius - Hoje eu vivo da música. Meu projeto aqui é de criar raízes. Tudo que eu faço 

é por causa do samba, nada é por minha causa. Ser sambista não é uma escolha. Tem 

que ter energia. O samba que escolhe. Eu me sinto escolhido, principalmente no lado da 

composição. Eu vejo a composição por um lado muito espiritual. Um samba bom é o 
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que vem em um momento específico. Eu me sinto um canal. Eu consigo me elevar ao 

grau deles (de quem quer passa), eu creio que sejam os ancestrais do samba. Acho que 

quem compõe tem que estar preparado, tem que estudar, tem que ler, estudar música, 

tem que cantar bem. Porque as suas limitações podem limitar a música, o jeito que ela 

vem. Se você tiver bem, tocando bem, de paz de espírito, a inspiração vem. As sua 

limitação não podem limitar a música. “Massa, missão cumprida!” Quando alguém me 

parabeniza por uma música, eu me sinto realizado. Porque o que eles querem é que o 

samba em Bsb se firme. O Maclei tocou 6 anos no Carioca da Gema, no Rio, agora é o 

Nelsinho. Não penso que o samba é meu. Às vezes vem uma linguagem que eu não uso. 

Geralmente eu só componho na minha casa, minha casa é sagrada. Vou pra lá só pra me 

energizar, pra agradecer. Eu consigo compor porque alguém lá de cima me deu essas 

coisas. Ninguém inventa nada, a gente só amadurece em nossas influências. Conseguir 

perceber essas influencias, é amadurecer. Eu não penso que inventei ou criei alguma 

coisa. 

 

B.S. - A sua religiosidade está ligada ao seu samba? 

 

Vinícius - A minha educação é católica. Virei espírita. Eu gosto da cultura afro, negro, 

samba. A África, o jongo(tambo), os negro, os ancestrais, a alergia, palma na mão, 

cantando junto, tudo isso é da religião e é refletida no samba. Se o samba não tiver isso 

não é bom. E samba é isso, é raiz. 

 

B.S. - Quais as suas influências musicais? 

 

Vinícius - O samba agoniza, mas não morre. Mas se não fosse pelo Cartola, ele estava 

na UTI. Cartola é pura sensibilidade, estilo melódico, intuição, o que ele sofreu, o que 

ele viveu, acreditou. 

 

A minha maior influencia é dona Ivone Lara. Paulinho da viola (incrível). Luiz Carlos 

da Vila. Eles me emocionam. Esses três me fazem lacrimejar. Eles falam dessa verdade 

que eu digo, do sentimento na hora de compor. 
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B.S. - Você toca, compõe, canta. O que gosta de fazer? 

 

Vinícius - Eu não gostava muito de cantar. Mas as pessoas começaram a falar que eu 

era bom, comecei a gosta. Mas o que eu amo mesmo é tocar percussão, bem pela 

ligação com a religião. A relação com o tambor. Pulsação, suar, energia. Violão e 

cavaquinho são mais delicados. Tantam, pandeiro, tamborim se não tiver emoção as 

pessoas não sentem. 

 

B.S. - Como vc sabe se o samba foi bom? 

 

Vinícius - O samba é bom quando eu me divirto. “Se você me olhar e eu estiver 

sorrindo, você vai sorrir também, porque o sorriso é de Deus, ele contagia.”  

O momento mais feliz que eu tive foi tocando com o Monarco, no Calaf. Por eu ser 

religioso, eu consigo sentir presenças espirituais junto com eles. Coisas boas que ele só 

contagia, porque ele é bom. Quando ele entrou deu um gás em todo mundo, quando ele 

saiu a energia foi embora. Eu vi gente chorando, sorrindo. Ele estava feliz, a gente ficou 

feliz. Ele contagiou todo mundo. É religião, filosofia de vida, esse é o samba. E não tem 

explicação. Por isso a música que fala de samba é a mais bonita. A galera se esforça e 

faz a coisa mais divina, ainda assim, não tem como explicar o samba. Samba não é 

explicável. Por isso eu creio que os samba de Bsb ainda vai conquistar muitas cosias. A 

produtora do Monarco disse: “nossa, ele nunca cantou tanto assim, ele geralmente conta 

40 min, ele nunca ficou 2h em lugar nenhum”. Mas isso porque a gente conhecia todas 

as músicas. Ele cantou as músicas que ele gosta, que ele canta em casa, e a gente sabia 

todas. Foi por isso que ele voltou. Cansado, mas voltou. O Breno canta tudo.  

 

Esse respeito que a gente tem pelo samba que é o diferencial. A gente procura saber 

quem é quem e não só cantar o que é famoso. O que eles falavam que é tão forte que 

vem até hoje. Pra mim isso é composição. É colocar informação, colocar algo que eu 

não consigo ver, mas que os caras que mandam isso pra mim veem. Isso é o grande 

diferencial do samba de Brasília. Da galera de linha de frente que estuda, que sabe.  

 

A gente tá recebendo muito sambista bons de fora. O projeto Adora-Roda é importante 

porque as pessoas estão falando mais de samba, as pessoas estão conhecendo mais. O 

Adora-Roda injetou uma agulhinha com soro. 
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O CD do Adora-Roda – tem música do Monarco, do Carlos Elias com o Nelson 

Cavaquinho (samba inédito – sem gravação do samba), Sérgio Magalhães. No CD são 6 

ou 7 músicas nossas. 

 

B.S. – Qual a importância dos bares para o samba da cidade? 

 

Vinícius - O Calaf é importante para o samba de Brasília. Foi lá que surgiu o grupo 

Samba Choro, do Macley, Evandro Barcelos, Chico Lopes. Por isso eu falo que o A.R. 

não foi e nem vai ser o mais importante, só deu continuidade. Eles levantaram a bola do 

Calaf, foi ai que o Calaf ficou conhecida como a casa do samba em Brasília. 

 

Tanto o Calaf como o Feitiço Mineiro, o Armazém do Ferreira. Se fez a cara do adora 

roda no Calaf. As pessoas vão nos ouvir na terça-feira até 2h da manhã... só o samba 

permite isso. O público entende nossa filosofia, nossa vontade, nosso amor pelo samba. 

Isso é contagiante, se você faz com amor, as pessoas adoram. Isso é o samba feito com 

amor, responsabilidade, estudo, pesquisa, com verdade. Então, podia ser qualquer dia e 

ia ser bom, não pela gente, mas pelo samba. Se o samba é bom. 

 

B.S. - O samba de Brasília é elitista? 

 

Vinícius - Aqui é meio difícil o samba chegar nas periferias. Mas não por culpa do 

samba, nem por ser em Bsb, é mais pelas mídia. O samba é uma cultura. Quando a 

cultura é tirada, o chão é tirado, as pessoas não sabem o que fazer. O samba é um guia. 

Então, quando as pessoas não sabem o que fazer, pra onde seguir pra onde ir, tudo que 

elas escutarem elas vão pensar que é bom. Então o que chega mais fácil nas periferias é 

a música de fácil acesso, de fácil linguagem, tanto poética, quanto melódicas. Não quer 

dizer que o samba é elitista, ele só não consegue chegar fácil nas periferias. Tá ai a 

questão da cultura e da educação. As pessoas que tem uma formação melhor em casa 

são exigidas a ter uma cultura do samba. Se seu pai ouvia Candeia ele vai exigir de você 

a mesma coisa. Não estou dizendo que o samba é melhor do que o rap, o forró ou o 

sertanejo. Mas a linguagem do samba é difícil de se entender, é mais intelectual, ainda 

que seja do morro, essa malandragem de antigamente. Apesar do samba ser resistência e 

sempre será isso, é mais fácil você vender uma coisa que as pessoas já conhecem, a 

mídia ajuda muito, pois isso gera dinheiro. Você acha q a resistência gera dinheiro? Que 
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nada, gera prejuízo. A mídia não vai fazer nada pelo samba. Quem tem que fazer algo é 

a gente mesmo. Mas o samba não é elitista. Ainda que o samba não consiga chegar nas 

periferias, as pessoas vem até ele. Isso mostra a força do samba. Contagia tanto que as 

pessoas vão em busca deles. Mas eu creio que haverá uma forma de, ainda que não ao 

vivo, fazer o samba chegar aos ouvidos de todos. O samba vai mostrar pra gente a 

melhor forma dele chegar a todos. A internet é uma ótima forma de mostrar que o 

samba existe. Ninguém muda a cabeça de ninguém, mas dá pra gente plantar uma 

sementinha, falar que ele existe. “olha isso aqui é o samba”, ai se a pessoa chegar a uma 

maturidade e querer ouvir samba, que bom. 

 

B.S. – Mas o samba vive mais no Plano Piloto? 

 

Vinícius - Infelizmente o samba vive mais em Brasília. Um amigo meu, compositor, o 

Alisson diz que “o samba desceu o morro e veio morar no Plano Piloto”. 

 

B.S. – Como você ver o futuro do samba em Brasília? 

 

Vinícius – O samba será forte. Que o samba de Brasília se fortifique cada vez mais, que 

crie raízes, porque o samba precisa. O samba de Brasília é resistência.  

 

Axé.  
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ANEXO III – CALENDÁRIO 2013 – BRASÍLIA DO SAMBA 
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