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Um bloco de afoxé: uma ode à boa relação, aos olhos nos olhos & ao cara 
que sabe aonde o imperador fez xixi (salve o filho de dona canô!) > vixe 

maria mãe de deus! uma vibe hindu tropicalista

Esta cartilha tem como princípio mapear os blocos insurgentes do carnaval de rua de Belo 
Horizonte que há alguns anos tem uma ação crescente na cidade, junto a outras manifestações 
de retomada do espaço público. Belo Horizonte vive um momento em que grupos multitudinários 
vem se reunindo de forma horizontal organizando discussões e ações críticas. O caráter de 
produção comum do carnaval faz com que esses movimentos sejam percebidas nos diversos 
Blocos da cidade.  

Em  2010 o prefeito Márcio Lacerda fez um decreto proibindo a realização de eventos de 
qualquer natureza na Praça da Estação sob a alegação de “dificuldade em limitar o número de 
pessoas e garantir a segurança pública” e  “depredação do patrimônio público verificada em 
decorrência dos últimos eventos realizados na Praça”. Como reação a tais atitudes reguladoras, 
foi organizado pela internet  um encontro na praça batizado de Praia da estação, que foi 
recebido com resistência pelo poder público chegando inclusive a enfrentar o fechamento da 
praça pela polícia. O movimento ganhou força e reconquistou esse espaço sendo até hoje 
realizado nos sábados a tarde, dando origem também ao Bloco da praia, que faz parte da 
primeira leva de blocos a ressurgirem como uma expressão de festa politizada e comum no 
carnaval de BH. 

O movimento de tomada do espaço público vem aumentando exponencialmente, mostrando-se 
possível um imaginário através das primeiras ações realizadas. Tal crescimento despertou até 
o interesse do poder público, que apesar de não ter feito parte do inicio do movimento, desde 
o ano de 2013 instalou um sistema de  registro do blocos para oferecer uma infraestrutura 
mínima aos mesmos. Apesar no grande número de blocos registrados (72 em 2013 e 137 em 
2014, fonte: g1 http://g1.globo.com) muitos optaram pelo boicote do registro conservando 
o caráter comum da festa que surgiu sem o auxilio (e talvez até mesmo com a tentativa de 
repressão) do poder público. Outra consequência do aumento do número de blocos foi a 
densificação dos percursos nas áreas mais centrais, resultando em 2014 na tentativa de se 
espalhar o carnaval pela cidade. Os blocos junto ás ações políticas iniciaram um movimento de 
expansão, quebrando fronteiras entre a cidade formal e informal (como o Bloco Tico Tico Serra 
Copo), e envolvendo ocupações (Filhos de Tcha Tcha).Outra novidade deste ano foi a solução 
dada para a mobilidade também de forma independente da ajuda da prefeitura. O Movimento 
Tarifa Zero, que no carnaval é representado pelo Bloco Pula Catraca, colocou nas ruas um 
ônibus gratuito com itinerários variando de acordo com a diferente concentração dos blocos em 
a cada dia do carnaval.C
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BLOCOLORIDO -  SAGRADA FAMÍLIA - 2013 .19
O Blocolorido é um bloco parado que costuma sair na quarta-feira de cinzas para dar um pou-

co mais cor para o último dia de carnaval. Geralmente se junta com o Bloco do Manjericão.
O mote do bloco é  criar uma explosão de cores e alegria para os carnavalescos. 

BLOCO TCHANZINHO DO NORTE - JARAGUÁ PAMPULHA - 2014 .20
A proposta do bloco é abalar a regional norte de Belô com o suingue do É o Tchan de raiz! 
Isso sem contar o rolezinho sensual do bloco pelo trem urbano de Belô. Puro encantamento! 

Esperamos xs ordinárixs com seus corpos saradxs, instrumentos afinados e memória afiada para 
as coreografias, arranjos e indumentárias.

BLOCO AFOXÉ BANDERERÊ - CONCÓRDIA -2012 .15
O Afoxé Bandarerê nasceu em Belo Horizonte, com o intuito de abraçar a comunidade afro-

cultural e para tomar as ruas com a alegria dos terreiros.

5. BLOCO ENTÃO, BRILHA! - RUA GUAICURUS - 2010
Com as cores dourado e rosa, o entao brolha se concentra  em frente ao 
Hotel Brilhante e desce a rua Guaicurus em folia. O bloco que dedica suas 
músicas ao axé roots e percorre o centro popular de Belo Horizonte recebeu 
mais de 10 mil foliões que se interagem com a comunidade ao entorno, 
passando por cinemas pornôs, prostíbulos e hoteis populares até chegar a 
Praça da Estação, onde se encontraram com o bloco da Praia da Estação.

6. BLOCO DA PRAIA DA ESTAÇÃO
-PRAÇA DA ESTAÇÃO - 2010 
O bloco segue em cortejo da Praça da Estaçao para a Prefeitura onde 
fez a tradicional lavagem das escadarias com dois caminhões pipa. O 
movimento que da origem ao bloco surgiu em 2010 como uma resposta 
da população a um decreto do poder municipal que proibia a realização 
de eventos em praças públicas.

BLOCO PULA CATRACA - ESPAÇO COMUM LUIZ 

ESTRELA - 2014 .23
O Bloco Pula Catraca é uma iniciativa do movimento Tarifa Zero e 
saiu nas ruas no Domingo de pré-carnaval, tendo inicio no Espaço 
Comum Luiz Estrela, junto com o BloComum, de onde rumou para 

a Serra ao encontro do Bloco Estabeleça e no trajeto o bloco 
pulou a catraca de um ônibus para realizar a sua locomoção.

BLOCO DA ESQUINA - SANTA TEREZA - 2012 .17
“O Bloco da Esquina nasceu com o intuito de homenagear o movimento musical Clube da 
Esquina e interpretar suas canções em ritmo de Carnaval. Idealizado pelos músicos Renato 

Muringa e Mário Jaymowich, o bloco teve sua estréia no Carnaval de 2013, reunindo mais 
de 2 mil pessoas na famosa esquina das ruas Paraisópolis com Divinópolis. Fé cega, faca 

amolada; Trem Azul; Maria Maria, além do hino do bloco, composto pelos seus fundadores, 
foram músicas tocadas pela bateria do grupo e cantadas pela multidão que acompanhou todo 

o trajeto do desfile.“

10. BLOCO MORERÉ - PRAÇA FLORIANO PEIXOTO - 2011
O Bloco Moreré cresceu a partir de uma banda de samba de BH. 

BLOCO DO BATIZA - FLORESTA - 2012 .16
O Bloco do Batiza começou com uma pequena reunião de amigos 

que queriam criar um bloco mas não deu muito certo. O Bloco teve seu 
início com pouquíssimas pessoas em 2012. Nos carnavais seguintes a 
adesão só foi crescendo e bloco ocupando as ruas do Floresta e Santa  

Tereza. 

4. BLOCO DO PEIXOTO - RUA CARANDAÍ - 2009
O Peixoto surgiu em 2009 pela vontade de circular nas ruas de Belo Horizonte, fazer festa nas 
praças e aproveitar das sombras das árvores, atividades que tem sido cada vez mais raras em 
BH. A casa do bloco é o bairro Santa Efigênia com suas árvores generosas e suas cores azul, 
rosa e branco. Desde o primeiro ano os moradores acolheram e participam da festa, de suas 
janelas e jardins distribuem as já tradicionais mangueiradas ou descem para a rua para se 
juntarem ao bloco.

BLOCOMUM - SANTA EFIGÊNIA - 2014 .24
“O BLOCOMUM  é um bloco de carnaval puxado pelo Espaço Comum Luiz Estrela, centro cul-
tural aberto e autogestionado que agrega diversas manifestações artísticas e políticas fazendo 

da cultura um elo comum entre pessoas e movimentos. O espaço, que funciona em um casarão 
abandonado há quase 20 anos, é fruto de uma ocupação que aconteceu no dia 26 de outu-

bro de 2013 por um grupo de militantes e artistas. 

1. BLOCO TICO TICO SERRA COPO - SERRA - 2009
O Bloco Tico Tico Serra Copo teve inicio em 2009. Desde então todos os anos percorre caminhos diferentes 
que passam por lugares de conflitos urbanos. Dentre eles o Bairro Lagoinha (2012), Vila Dias (2013) e a 
Favela da Serra (2014).

11. BLOCO ALCOVA LIBERTINA - SANTA 
TEREZA - 2011
O bloco da Alcova Libertina canta marchinhas críticas ao 
contexto belo-horizontino com batidas um pouco mais ruído-
sas. É um dos blocos que já entraram no grande circuito e fica 
bastante cheio no carnaval.

BLOCO DA BICICLETINHA - PRAÇA DA LIBERDADE - 2014 .21 
O Bloco da Bicicletinha iniciou no ano de 2014. A ideia é reunir ciclistas fantasiados para 

chamarem a atenção durante o passeio. A música fica por conta de uma caixa de som trans-
portada por uma bicicleta.

BLOCO BAIANAS OZADAS - PRAÇA DA LIBERDADE - 2012 .13 
“Com muita irreverência, alegria e axé vintage, a Associação Carnavalesca Bloco Baian@s 
Ozad@s, tal e qual doces bárbaros, preparou a invasão do CARNAVAL DE BEAGÁ. Pintou 

uma nova energia e um sotaque diferente no canto e batuque da cidade. Axé Baba!!!”

BLOCO CHAMA O SÍNDICO - PRAÇA DA LIBERDADE - 2012 .14
O Bloco Chama o Síndico é um bloco que faz uma homenagem aos cantores Jorge Bem e 

Tim Maia, que transmitem muito bem a festividade de carnaval. O bloco é um dos que reunem 
mais pessoas na cidade, costuma sair na Praça da Liberdade e descem para o centro.

3. BLOCO DO APPROACH - MERCADO CENTRAL - 2009
“Resultado do estrondoso big-bang ocorrido entre a ‘loucomotiva’ da banda PROA e o res-
surgente carnaval de rua de BH, o Bloco do apPROAch rebenta em fevereiro de 2009 nos 
arredores do Mercado Central num sábado momesco – e tão logo migra com tudo para a sua 
definitiva casa, o bar Brasil 41.”
O Bloco do apPROAch permanece parado e músicas que vão além de marchinhas de 
carnaval, também tocam surf-music, polka-rock, punk de breque e pagode russo pós-marxista.

BLOCO DO MENDONÇA - PRAÇA RAUL SOARES - 2014 .22
O Bloco do Mendonça foi criado em 2014 como um flash Bloco. A idéia sur-
giu durante o carnaval de 2014 quando alguns músicos e amigos já envolvi-
dos com outros blocos identificaram que na segunda feira todos os blocos se 

realizavam na parte da tarde. Resolveram então organizar o bloco na parte da 
noite com quem pudesse ir. A marchinha e a rota foram decididos na hora com 

os presentes.

BLOCO UNIDOS DO BAIRRO PRETO .12
PRAÇA RAUL SOARES - 2011 

O Bloco do Mendonça foi criado em 2014 como um flash Bloco. A idéia 
surgiu durante o carnaval de 2014 quando alguns músicos e amigos já 
envolvidos com outros blocos identificaram que na segunda feira todos 

os blocos se realizavam na parte da tarde. Resolveram então organizar o 
bloco na parte da noite com quem pudesse ir. A marchinha e a rota foram 

decididos na hora com os presentes.

7. MAMÁ NA VACA - SANTO ANTÔNIO - 2010
O Mamá na Vaca é um bloco já também tradicional que desce as ladeiras 
do bairro Santo Antônio. Organizado pelos moradores do bairro para 
homenagear uma estátua de vaca (da antiga Cow Parede) que fica na parte 
baixa. O bloco é um dos mais famosos de BH, sempre sái as ruas antes do 
carnaval de fato. 

O PIOR BLOCO DO MUNDO - CALAFATE - 2014 .25
Saiu na sexta-feira a noite antes do Carnaval da Praça Carlos 

Marques no Prado, e tomou o metro em direção a praça da estação.

O concurso de Marchinhas Mestre 
Jonas  é realizado pela Cria Cultura 

desde 2012. A cada ano várias 
marchinhas originais Belorizontinas são 

submetidas com tematicas atuais. As 
três marchinhas ganhadoras até hoje 

tiveram cunho político bem como boa 
parte das  concorrentes.   

Baile do 
Pó Royal 

2014

Imagina
 na Copa

2013

Coxinha da
 Madrasta

2012

CONCURSO DE MARCHINHAS MESTRE JONAS

Belisa Murta, Luiza Fonseca Magalhães e Tove Grönroos 
UNI 009 Escola de Arquitetura e Urbanismo, UFMG Belo Horizonte

Professora  Natacha Rena 
Abril 2014

Cartografia Cultura Multitudinária
Carnaval de Belo Horizonte, Brasil

2. BLOCO UNIDOS DO SAMBA QUEXINHO
PRAÇA DA LIBERADE - 2009

8. BLOCO FILHOS DE TCHA TCHA - ROSA LEÃO - 2010
O bloco Filhos de Tcha Tcha surgiu “despretensiosamente em 2010 a partir 
de um sonho presságio o bloco sempre teve por objetivo fortalecer a festa 
de rua potencializando o gesto minimalista de descobrir cantos ocultos da 
cidade e fazer as pessoas circularem e se encontrarem em bairros distantes.”
No ano de 2014, o bloco fez um trajeto pela Comunidade Rosa Leão, nos 
limites de Belo Horizonte com Sabará.

9. BLOCO DO MANJERICÃO - SAGRADA FAMÍLIA - 2011
A legalização da maconha é o tema do bloco manjericão que ressalta 
em sua letra o valor medicinal e recreativo da erva, incentiva também a 
liberação para o plantio caseiro. Junto a ele participa o bloco I Wanna 
Love You, que trás músicas do raggae para o contexto do carnaval.

É o Pior Bloco do Mundo
Só mal caráter, depravado e  vagabundo.
Mas quando chega o Carnaval,
ninguém aguenta não existe nada igual .
Um bêbado alegre deu um grito nas 
ladeiras lá do Prado,
A burguesia diz que é um mito, e a 
malandragem canta de bom grado.
Quem é careta por favor não leve a mal:
“pra dar vexame tem que ser profissional”
E esse canto ecoou pela cidade, 
incomodando a tal da autoridade.
É baixaria, amor livre, é bacanal,
no mundo inteiro não existe nada igual.

Não sei se é ladrão,
Pervertido ou pederasta
Tem gente metendo a mão
Na coxinha da madastra (bis)
Milhares de reais por mês
Pro lanchinho do burguês.
O nosso dinheiro ele gasta
Na cozinha da madrasta
Tira a mão, tira a mão
É hora de dar um basta
A grana da população foi parar na 
cozinha da madrasta
Agora BH já tem Édipo e Jocasta
Burguês pôs o seu cigarrete na coxinha da 
madrasta
Milhares de reais por mês pro lanchinho 
do burguês.
O nosso dinheiro ele gasta na cozinha da 
madrasta
Tira a mão tira a mão
É a hora de dar um basta
A grana da população foi parar na 
cozinha da madrasta.

Derrubaram minha casa
Por um erro de arbitragem
Ai meu deus, essa copa do mundo
É uma puta falta de sacanagem!
 
Beagá não sai ganhando
Nem se for pra repescagem
 
Se o filho da babá é dono da bola
Vou levar minha pelada pra Contagem
 
Se na praça não pode vender pipoca
#imaginanacopa
Se o Laécio tá fechado com a Coca
#imaginanacopa
Se na Guaicurus só ta dando poliglota
#imaginanacopa
Se o burguês pira nas mina de pi... Ôpa!
#imaginanacopa
Se no rádio essa música não toca
#imaginanacopa

Deixaram o Pó Royal cair no chão
em pleno baile de carnaval 
achei que ia rolar a confusão 
mas a turma achou legal. 
O pó chegou voando no salão
que farra sensacional
deu até notícia na televisão
virou Baile do Pó Royal. 
O pó rela no pé
o pé rela no pó 
O pó rela no pé 
o pé rela no pó
Esse pó é de quem tô pesando?
Ah é sim, ah é sim
Você sabe eu também sei 
Ah é sim, ah é sim
Não espalha que vai ser melhor.

Aflorou Afoxé,
ritmo da nossa fé
é belô afoxé,
todo mundo andando a pé

No carnaval, te conheci
transcendental te segui
amor em blocos a dor da cor,
a flor de lotus do tambor

Chuta! Chuta! Chuta!
Chuta, a Família Mineira!

Os moralistas estão chegando
Mas os Libertinos não os deixarão passar

Estão montadas as nossas barricadas
Das torres de marfim podemos ver descortinada a ilusão

Os moralistas, com seu juízo
Querem calar a esperança e o sorriso

Mas no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o vendaval

Procurar-te-ei
nas redes sociais

ignorar-me-as
…mas a teimosia é 

demais

No meu status
Estou sempre disponível

Se não me aceitares
Oh!, Meu amor
Eu fico invisível

 
Te curti

me amarrei
não me aceitou

Esse é o Bloco do Mendonça
Ele é nossa majestade
Fecha a rua a qualquer hora
E agita a mocidade!

O Mendonça é tão belo
E também muito legal
Hoje em dia ta caído
Mas anima o carnaval!

Di-di-di dizem que o hoem veio do 
barro
Feito pelas mão di-di-di Deus
Não me di-di diga seus pecados
Que eu não te di-di-di digo os meus

Unidos do Barro Preto
Sem pedir licença vai passar
A cidade é toda nossa
A festa não tem hora pra acabar

Venha pro samba de roda
Escuta o morcego cantar
Olha que o mundo dá volta
Hoje é dia de vadiar

Mamá na Vaca
Mamá na Vaca, mamá na vaca
Mamá na vaca quem não quer?
Mamá na vaca, mamá na vaca

Pois o melhor da vida é (2x)

Essa vaca, ela veio de lá
Das terra de Ali Babá

Rodou o mundo, parou no Brasil
Terra linda, céu de anil

Ô abre alas pra ela passar
Porque hoje eu quero mamar

Um a um todos mamam
Nós também queremos mamar

Quem viu, quem viu
Palmira por favor

Me oriente pra achar o seu amor

Quem viu, quem viu
Palmira por favor

O sol ta quente
Mas quero seu calor (2x)

Um raio de luz Abriu um clarão
Estrela da manhã Me dê a mão

O sol te seduz Feito um farol
Magia tropical Do Cigano amor

Pelas avenidas
Cantando pela vida
Esse é o nosso lema
Gente é pra Brilhar!

No embalo dessa onda
Axé que contagia

Esse é o nosso lema
Então Brilha, brilha!

Ô ô ô a a Então Brilha, brilha!
 ô ô a a Então Brilha, brilha!

em pode chegar Ê Ô
Pro quente do verão Ê Ô

Esse é o nosso bloco Então Brilha, 
brilha!

Fui me banhar na Praia da 
Estação

Mas esqueci o meu filtro solar
Agora saio no bloco do Tcha Tcha

Fantasiado de camarão
Tenho certeza que valeu a pena

É um absurdo o tal decreto
Se o Lacerda curte a canetada

Que dê uma canetada no próprio 
reto

Mineiro mal criado

Batiza esse neném
Batiza esse neném
Batiza esse neném
Batiza esse neném

A divindade é a natureza
E tem quem me chame de pagão
Venha também prestigiar essa grandeza
E porque ter uma só religião?
 Viver pra mim não é pecado
A minha liberdade não tem preço
quero ser um mineiro mal criaado
O amor é a prece que conheço

Olho Batiza meu bem
Batiza esse neném

Bloco do Moreré
Moreré! Moreré

Por que deixa o povo doido
Como a lua deixa a maré? (2x)

É tanta cachaça e manga
E pra curtir tem que ficar de pé

Vale cambalhota no samba
Mas o partido só segura o coronér

(Refrão)

Vai pelo mangue levando amor
Vai no balanço da jangada em alto mar
Vai no chacoalho esfumaçado do Trator

De qualquer jeito vai sambar em BH
(Refrão)

Não vou comprar majericão
Eu vou plantar no meu jardim

Se todo mundo plantar um
Manjericão! Não vai faltar pra mim

Manjericão é muito bom
Manjericão é natural

Manjericão para a bonquite
Manjericão para abrir o apetite

Vão Manjericão!
Depois te encontro na larica do Bolão

Hoje comigo ninguém pode
Não vou ficar de bode

Não vale dizer não
Vem, não dá pra viver sem

E a gente sempre tem
No Bloco do Manjericão (2x)

Se você pensa que eu pago a tarifa, (Pula catraca!)
Tarifa eu não pago não.
Transporte tem que ser de qualidade,
E atender a população
Não tolero a danada da catraca
Eu vou dar pulão!
Pois a mobilidade é o direito à cidade
Para o bem do cidadão.

Para ir ao posto de saúde, à escola, ao trabalho
Mais lazer, fim de semana, pra estudante e o operário.
Menos carro de passheio, a madame no busão,
O doutor no coletivo é menos poluição!
E o balaio cada dia mais precário,
Garante o lucro só no bolso do empresário
Tarifa zero valoriza o seu salário

Por tudo isso somos antitarifários!

Se você paga, não deveria,
Pois o transporte não é mercadoria!

ocultar-te-ei/ ignorar-
te-ei
Hei de te encontrar
por esses carnavais
no samba queixinho
voce vai ceder
e nao largar jamais
 

Samba samba 
samba
samba queixinho
Samba samba 
samba
samba queixinho

Os moralistas, com sua batuta
Estão tentando nos impor sua conduta
Os moralistas, com suas conquistas
Querem riscar os nossos nomes das suas listas
Os moralistas, com sua batina
Querem fechar a Alcova Libertina

Mas não tem dessa, meu irmão
Um Libertino nunca trai seu coração
E no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o 
vendaval

Os moralistas, com sua sina
Querem fazer nos valer sua rotina
Os moralistas, em seus quadrados
Acham que todos podem ser manipulados
As moralistas, recém casadas
Abriram mão do seu verdadeiro amor

Mas não tem pressa, minha menina
A tua vida há de fazer-te Libertina
E no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o 
vendaval
Ó, Libertinos, façam de mim um eterno Carnaval
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