
Bloco do Heitor 

Concurso de Marchas de Carnaval 
Carnaval de 2023 

Villa-Lobos para Carnaval 

Considerado o músico brasileiro mais importante do século XX e o compositor sul americano mais 
conhecido de todos os tempos (Wikipedia), Heitor Villa-Lobos (1887 / 1959) deixou um legado invejável, 
com mais de 2 mil obras registradas quando morreu, aos 72 anos de idade. 

Sua obra, influenciada pelo nosso folclore, reune clássicos para orquestra, choros, música de câmara e 
instrumental, popularizando ritmos clássicos, como seus famosos Trenzinho do Caipira e Carnaval das 
Crianças, essa úlRma uma suite para piano. 

Com isso acabou se tornando patrono de diversas insRtuições brasileira, emprestando seu nome a 
museus, teatros e escolas em todo o território nacional, inclusive à tradicional Escola de Música da 
Capital Federal, fundada pelo governo  no centro da cidade, nas imediações da Rua da Carioca no início 
dos anos 1950. 

Hoje com 70 anos de existência e uma longa história de serviços prestados à formação musical no Brasil, 
a Escola está formalizando o lançamento de um Bloco de Carnaval, reunindo alunos, ex-alunos, 
professores e simpaRzantes para a festa de 2023, quando pretende desfilar da Praça XV até a Praça 
Tiradentes, exaltando a nossa maior festa depois desse longo período de pandemia. 

Para homenagear nosso Patrono, promoveremos um Concurso de Marchas de Carnaval inspiradas na 
Obra do grande Mestre, resgatando o espírito dos Blocos e dos Bailes de Carnaval, onde o ritmo das 
Marchinhas predominava. 

Baseadas Obra de Villa-Lobos, as Marchinhas deverão versar sobre a Rua da Carioca e suas adjacências, 
cujas origens remontam ao surgimento das primeiras casas de espetáculos do Brasil, ainda no início do 
século XIX - vide sinopse em anexo. 

Vamos selecionar dez finalistas para serem apresentadas num evento aberto ao público no início de 
fevereiro de 2023, quando escolheremos os vencedores do Concurso através de um Juri especializado e 
votação popular. 

Para parRcipar os interessados deverão enviar sua composição em MP3 para o e-mail 
leia@leiabrasil.org.br até o dia  29 de janeiro de 2023. Coloque no corpo do e-mail os seus dados de 
contato. 

Além de uma gravação / filmagem da apresentação para o público com músicos profissionais oferecidos 
pela Escola, os primeiros colocados receberão os seguintes prêmios: 

1º lugar - R$ 1.200,00 
2º lugar - R$ 800,00 
3º lugar - R$ 500,00 


