
A música brasileira  
em peso vem celebrar  
Jorge Aragão no  
Sambabook dedicado  
à sua obra
Por Hugo Sukman

Quando Beth Carvalho avisou, “Podemos sorrir/Nada 

mais nos impede/Não dá pra fugir, dessa coisa de pele/

Sentida por nós/Desatando os nós/Sabemos agora, nem 

tudo que é bom vem de fora/É a nossa canção pelas 

ruas e bares...”, estava mais do que lançando (mais) um 

samba clássico de Jorge Aragão. Em cadência e palavras 

bem claras, consagrava uma nova geração de sambistas 

e compositores bons e inovadores como os das gerações 

anteriores e, sobretudo, populares. Era a chamada geração 

do pagode, os sambistas reunidos em torno das rodas 

promovidas na quadra do bloco carnavalesco Cacique de 

Ramos, que seria responsável por trazer o samba até o 

final do século XX e lançá-lo para o futuro. 

Agora, a música brasileira em peso vem celebrar Aragão, 

no Sambabook Jorge Aragão (Musickeria) dedicado à sua 

obra. Mais do que celebrar Jorge Aragão, comemorar  

o próprio samba, que no ano do seu centenário aparece 

tão jovem como sempre.

Não é por acaso que coube a Martinho da Vila a honra de 

regravar o hino “Coisa de pele”: foi ele que nos anos 1960 

relançou o samba para o futuro, sobretudo ao revitalizar 

o partido alto, subgênero do samba que consagraria a 

Geração Cacique de Ramos. Martinho é claramente o 

pai espiritual dessa geração, fundador de uma linhagem 

popular do samba que persiste até hoje. Por isso é tão 

legítimo e emocionante vê-lo cantar: “Arte popular, o nosso 

chão/É o povo que produz o show e assina a direção”. 

E o samba, pela linhagem que vai de Martinho a Jorge 

Aragão, está tão vivo dentro do mercado de música popular 

que chega a jovens artistas de outros gêneros. Por isso 

também não é por acaso que coube a Anitta recriar o 

grande clássico dos sambas de bloco “Coisinha do pai”, 

com o qual o Cacique de Ramos desfilou em 1978. Ou que o 

rapper paulista Emicida possa cantar, com toda legitimidade 

que o hip hop tem como voz dos mesmos guetos onde 

o samba nasceu, outro hino composto por Jorge Aragão, 

“Moleque atrevido”, como homenagem dos guetos de hoje: 

“Também somos linha de frente de toda essa história/Nós 

somos do tempo do samba sem grana e sem glória/Não 

se discute talento/Mas seu argumento, me faça o favor/

Respeite quem pode chegar onde a gente chegou”. 

Quinto Sambabook produzido pela Musickeria (com 

direção artística de Afonso Carvalho e direção musical  

de Alceu Maia), depois das homenagens a João Nogueira, 

Martinho da Vila, Zeca Pagodinho e Dona Ivone Lara, 

as gravações da obra de Jorge Aragão contam, através 

das participações dos artistas, um pouco da história do 
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compositor. Elza Soares, que praticamente lançou Aragão 

em 1976 com “Malandro”, está presente no emocionante 

ijexá anti-racista “Identidade”. A madrinha Beth Carvalho, 

que popularizou Aragão e a geração Cacique de Ramos 

no final dos anos 1970, regravou o clássico dos pagodes 

“Pedaço de ilusão”, que ela mesmo lançou em 1981, com 

aqueles versos mágicos de esquentar qualquer roda pelo 

Brasil: “Ai, desse amor que é só meu/ Nem a lua do céu  

há de me ver sorrir...”.

Dos colegas de Cacique de Ramos estão presentes Zeca 

Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal (grupo do qual 

Aragão fez parte da formação original). Zeca recria com 

classe “Quintal do céu”, letra de Aragão sobre a linda 

melodia de Wilson Moreira, e que ele próprio lançou no 

seu disco de estreia, em 1986. Já o Fundo de Quintal grava 

pela primeira vez um outro clássico de Aragão, “Resto de 

esperança”, sucesso na voz de Roberto Ribeiro em 1980. 

Outra grande intérprete de Aragão, a maranhense Alcione 

gravou “De Sampa a São Luís”, lançada pelo Molejo, mas 

obviamente feita na medida para a Marrom. 

Os sucessores da Geração Cacique de Ramos estão 

também presentes: Péricles, que lançou tantos sambas 

de Aragão nos tempos do Exaltasamba, traz uma versão 

sentida, lenta, linda do clássico “Lucidez”. Xande de 

Pilares recria “Ponta de dor”, pérola de desamor da 

parceria de Aragão e Sombrinha: “Você me deu amor/

Devolvi com desdém...”.

A atual geração da música brasileira comparece em peso 

para desfilar os clássicos do repertório de Aragão. Jorge 

Vercillo encara “Enredo do meu samba”, da parceria de 

Aragão com Dona Ivone Lara, afinado e emocionado. 

Luciana Mello reverencia “Tendência”. A cantora Maria Rita 

destrincha com a segurança característica outro hino de 

Aragão, “Do fundo do nosso quintal”. 

Sucesso do Exaltasamba, música popularíssima,  

Diogo Nogueira dá um tratamento de clássico para  

“Eu e você sempre”, colocando a música no seu devido 

lugar no repertório de samba do século XXI. Se não,  

ouçam o refrão, “Aí foi que o barraco desabou/Nessa  

que meu barco se perdeu” nesta nova versão. Já Seu Jorge 

empresta todo o seu suingue para suingadíssima “Cabelo 

pixaim”. Das novas cantoras de samba, Joyce Cândido vai 

pescar “Tem nada não”, do repertório de Beth Carvalho,  

e Thais Macedo joga luz em “Já é”. 

Da geração de Jorge Aragão, artistas de origens diversas 

também se fazem presentes. A afinadíssima Baby do Brasil 

traz uma magnífica versão de “Malandro”, homenageando 

sutilmente Elza Soares no suingue e nas passagens roucas 

à Louis Armstrong. Ele próprio grande compositor de 

sambas, Ivan Lins recria a sutil “Alvará”. Enquanto Luiz 

Melodia, com sua voz privilegiada, faz jus ao clássico “Logo 

agora”, gravado originalmente por Emílio Santiago, em 1979. 

Sandra de Sá redescobre “Borboleta cega”, já Vander Lee 

vai buscar “Mutirão de amor”, do repertório de Alcione.

Compositor de blocos como o Suvaco do Cristo e o 

Simpatia é Quase Amor, Lenine interpreta com propriedade 

um clássico de Jorge Aragão para o Bloco Cacique de 

Ramos (e mais um sucesso de Beth Carvalho), “Toque de 

malícia”. A presença do Cacique de Ramos, aliás, é tão 

fundamental na vida e na obra de Jorge Aragão, que é um 

dos mais famosos sambas que ele fez para o bloco, “Vou 

festejar”, a música que, como já é tradicional no Sambabook, 

reúne todos os artistas que participam do projeto. 

Mais do que artista, militante do samba, do povo do 

samba e da voz das periferias, o Sambabook de Jorge 

Aragão, que tem direção de vídeo de Bruno Murtinho, 

termina coerentemente com as participações da Orquestra 

Afro-Lata e do Afroreggae, nascidos no subúrbio carioca, 

misturando cordas e percussão num pot-pourri orquestral 

arranjado por Ivan Paulo. Afinal, “é o povo que produz o 

show e assina a direção”. E o sentido para obra de Jorge 

Aragão está todo aí.



No ano do centenário do Samba, 
a Musickeria comemora a quinta edição do projeto 

Sambabook reverenciando a obra do mestre Jorge 

Aragão. Depois de João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca 

Pagodinho e Dona Ivone Lara, Jorge Aragão comemora 

40 anos de carreira recebendo a homenagem de um time 

de nomes consagrados e jovens artistas no novo projeto 

multiplataforma da Musickeria.

Considerado um dos maiores poetas do samba, Jorge 

Aragão é compositor de sucessos que marcaram as vidas 

de muitas pessoas. Nascido em Padre Miguel, no Rio de 

Janeiro, Aragão ficou conhecido na década de 70, quando 

Elza Soares gravou “Malandro”(Aragão/Jotabe). Em 

seguida, Beth Carvalho gravou “Vou festejar” e “Coisinha 

do Pai”, entre tantos outros sucessos de Aragão (desde os 

tempos em que integrava o Fundo de Quintal), famosos 

nas vozes de Alcione, Zeca Pagodinho, e Martinho da Vila, 

presenças confirmadas na homenagem que o Sambabook 

acaba de prestar à sua obra.

Com direção de vídeo de Bruno Murtinho (que dirigiu os 

projetos de João Nogueira e Martinho da Vila) e direção 

artística de Afonso Carvalho (idealizador do Sambabook 

e um dos sócios da Musickeria), o Sambabook Jorge 

Aragão foi gravado na Cidade das Artes (RJ), na  

segunda semana de Março.

“A qualidade do projeto desde a matéria prima, que são 

as composições, a todos os detalhes por trás da produção 

de cada Sambabook, fazem com que tenhamos, a cada 

edição, um projeto realmente especial e diferenciado. 

Nesses cinco anos já contamos com a participação de 

quase 100 nomes, de Alcione a Zeca Pagodinho, passando 

por Beth Carvalho, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Djavan, 

Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Elza Soares, Martinho da 

Vila, Dona Ivone Lara, além de nomes da nova geração, 

como Diogo Nogueira, Seu Jorge, Criolo, Pitty e Emicida. 

O fato de reunirmos diferentes vertentes musicais faz com 

todo mundo bebeu e bebe na fonte do mais genuíno ritmo 

criado no Brasil, que é o samba”, pontua Afonso Carvalho.

A emoção predominou em todas as gravações do 

Sambabook Jorge Aragão, nas quais convidados como 

Emicida, Maria Rita, Lenine, Seu Jorge, Ivan Lins, Sandra 

de Sá e Vander Lee se revezaram em novas versões para 

os sambas de Aragão. Diogo Nogueira, Xande de Pilares, 

Péricles, Joyce Cândido e Thais Macedo reforçaram o 

time de sambistas ao lado de Alcione, Zeca Pagodinho, 

Beth Carvalho, Martinho da Vila e Elza Soares. A nova 

edição contou ainda com as participações de Anitta, Baby 

do Brasil, Luiz Melodia, Luciana Mello e Jorge Vercillo, 

estreantes em gravações do Sambabook. Jorge Aragão e 

todos os participantes gravaram “Vou festejar” para o já 

Em seu quinto ano, o Sambabook Jorge Aragão será editado 

em diversas plataformas, sua marca registrada: 2 CDs, 

DVD, Blu-ray, especial de TV no Canal Brasil, discobiografia, 

fichário de partituras, ambiente web com portal e redes 

sociais e aplicativos para smartphones e tablets.

No quinto aniversário do Sambabook, o sócio diretor da 

Musickeria, Flávio Pinheiro destaca o modelo de negócio 

que o tornou viável: “Um projeto multiplataforma como o 
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Sambabook, que promove um grande fomento e legado, 

só é possível graças ao apoio de empresas que valorizam 

e investem no melhor da nossa cultura. Ao longo desses 

cinco anos, que geraram mais de 100 novas gravações, 

cinco livros, 300 partituras, aplicativos e sites, eventos 

e exposições sobre os nossos maiores compositores do 

samba, foi essencial o patrocínio master da Petrobras, 

que apresenta o projeto ao lado da Secretaria de Cultura 

do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro e da 

empresa Nova Rio, além dos apoios da JSL, Canal Brasil e 

da Sonora Editora”, comemora.

Apresentado pela Petrobras, Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, o Sambabook 

Jorge Aragão tem patrocínio da Nova Rio, apoio da JSL  

e coprodução do Canal Brasil. A discobiografia será  

editada pela Sonora Editora. 

Sobre a Musickeria

A Musickeria, dos sócios Afonso Carvalho, Flavio Pinheiro 

e Luiz Calainho, atua em duas frentes. A primeira, criando 

e realizando projetos proprietários como o MIMO Festival, 

o maior evento de música gratuito do país e o Sambabook, 

que homenageia grandes compositores do samba como 

João Nogueira e Dona Ivone Lara – em um modelo 

multiplataforma – com interpretações memoráveis de 

artistas como Caetano Veloso, Criolo, Djavan, Seu Jorge, 

Diogo Nogueira, Maria Rita, Martinho da Vila, entre muitos 

outros. Um outro exemplo é o projeto ‘Rock in Rio Box 

Brasil” que celebrou os 30 anos do festival contando com 

artistas do calibre de Skank, Frejat, Pitty, Paralamas do 

Sucesso entre outros.

Já na área corporativa a empresa desenvolve soluções 

criativas e inovadoras – junto as agências de publicidade 

e ao mercado – com o propósito de promover ativação 

e posicionamento de marcas através da plataforma de 

música. Direção artística, curadoria, planejamento e 

execução de alavancagem editorial, plataformas digitais, 

experiências de  branded content são algumas das suas 

áreas de atuação. 

A companhia já realizou grandes cases para marcas  

como Sky, Bradesco, VIVO, Ambev, P&G, Itaú, Gol, Estácio, 

FIAT, ELO, L’Oreál, Cerveja SOL e agências como Africa, 

WMcCann, GREY, Leo Burnett, Artplan e DPZ. Entre os 

cases recentes estão o Re-Colour da canção EX4GERADO, 

de Cazuza e a reedição do Circo Voador na praia do 

Arpoador desenvolvidos para a VIVO, o musical “SamBRA 

– 100 anos de samba”, realizado em parceria com a 

Aventura Entretenimento, e ainda a direção artística e 

alavancagem editorial de “Divas de Amor” e “Prontas pra 

Divar”, dois singles com participação de Ivete Sangalo e 

Claudia Leitte para a marca Gillette Vênus.
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Repertório e artistas  
do Sambabook Jorge Aragão:

Beth Carvalho – Pedaço de luz

Zeca Pagodinho – Quintal do céu

Elza Soares – Identidade

Diego Nogueira – Eu e você sempre

Seu Jorge – Cabelo pixaim

Emicida – Moleque atrevido

Péricles – Lucidez

Jorge Vercillo – Enredo do meu samba

Luciana Melo – Tendência

Lenine – Toque de malícia

Sandra de Sá – Borboleta cega

Joyce Cândido – Não tem nada não

Maria Rita – Do fundo do nosso quintal

Martinho – Coisa de pele

Baby do Brasil – Malandro

Alcione - De Sampa e São Luiz

Fundo de Quintal – Resto de esperança

Anitta – Coisinha do pai

Luiz Melodia – Logo agora

Xande de Pilares – Ponta de dor

Thais Macedo – Já é

Ivan Lins – Alvará

Vander Lee – Mutirão de amor

Afrolata – Pot-pourri

Todos – Vou festejar


