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Em agosto de 2012 foi realizado o projeto Desde que o Samba é Sampa: um estudo 
compartilhado sobre as rodas de samba de São Paulo, contemplado pelo Programa VAI – 
Valorização à Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo. 
O projeto realizado pela Palavrarte – Comunicação e Arte compôs a primeira série de quatro 
encontros públicos Desde que o Samba é Sampa, traçando um panorama sobre a importância 
social e política do samba na construção da metrópole paulistana, reunindo na Galeria Olido 
sambistas da velha e nova geração do samba (Zé Maria do Peruche, Nega Duda, Pagode da 27 
e Fabiana Cozza), de músicos-pesquisadores (Tadeu Kaçula, Dinho Nascimento, Arthur Tirone, 
Renato Dias e Moisés da Rocha) e alguns pesquisadores (Amailton Azevedo, Ana Lúcia Ferraz, 
Bruna Prado, Carlos Gomes e Eugênio Lima). Cada um com a sua experiência, compreensão e 
vivência contribuiu para construção de um mosaico que tinha no SAMBA seu ponto de conexão 
e as RODAS DE SAMBA como espaço de convivência e construção das relações humanas.
Além dos encontros, foi realizada exibição dos documentários “Geraldo Filme” e “Sou Negro, 
não sei sambar”, na Casa de Cultura do Palhaço Carequinha (Grajaú, zona sul). Encerrando a 
primeira etapa do projeto, em frente a casa de cultura, o grupo Virado a Paulista realizou uma 
roda de samba convidando os que transitavam para celebrar.
Integrando a programação do Desde que o Samba é Sampa ficou em cartaz, na Galeria Olido, 
a exposição inédita Clementina de Jesus – uma breve trajetória fotobiográfica, com trinta e 
duas fotos da sambista carioca.
Desde que o Samba é Sampa é uma ação nascida em roda, foi vendo a saia girar que o 
desejo de re-conhecer as personagens e o espaço de feitura do samba, surgiu. Deste primeiro 
impulso, ao longo dos meses as pessoas foram chegando e as vivências de cada um foi sendo 
agregada a este “Estudo compartilhado sobre as rodas de samba de São Paulo”.
Os textos publicados nesta revista foram feitos a partir da proposição “fale sobre o samba”, 
deixando os autores livres para partilharem os estudos já realizados, relatos e reflexões. 
Compondo um espaço de interação entre gêneros textuais, indo do artigo para o ensaio, sem 
deixar de lado a crônica e a poesia.
Divida em dois momentos ou melhor dizendo, em dois eixos temáticos: a comunidade do 
samba e um especial sobre o sambista Geraldo Filme, os textos apresentam um panorama 
amplo do batuque de Pirapora até as quadras das escolas de samba.
Samba Sampa é a primeira publicação voltada ao estudo deste gênero musical, “genuinamente” 
brasileiro. Em busca de compor um samba para o infinito, Desde que o Samba é Sampa seguirá 
rumo às rodas de samba de Pirapora à periferia de São Paulo, do interior para o centro, a fim 
de compreender, responder e fazer novas perguntas sobre o que faz o samba e quem faz o 
samba sambar.
A hora é samba! É o pulsar dos corpos  que se manifestam através da poesia e das memórias. 
É na roda e no samba que as de individualidades são construídas e transmitidas. 
O samba é a benção que atravessou os tempos nos eco-tambores da diáspora.

Maitê Freitas
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Domingo
Giovanni Baffô
ouça no: http://soundcloud.com/danielminchoni/domingo

não desfira seu veneno
em meu terno amarelo
se você não percebeu

por Daniel Minchoni

O SAMBA JÁ TEM UMA 
VASTA LITERATURA

As árvores 
Oswaldo G. Pereira.

Não como nem tenho como
Ganhar dinheiro
E agüento um pesado sonho
De brasileiro

De meu só tenho eu no mundo
O mundo contrário
E moro na roupa que
Não possui armário

Parentes, não tenho não
Amigo, eu não tenho cão
Meu único amor no mundo
São as árvores!

Só elas, com segurança
Não me desprezam...
As flores morrem...
Amores morrem...
Mas hei de inventar a pinga
Do eterno porre

Quisera ser elegante
Mas sou precário
Quisera eu ser malandro 
Mas sou otário

De amores, nem vou falar
Na minha amargura
Que o samba já tem uma vasta
Literatura

Sou menos, já não sou mais
Não faço, mas tanto faz
Meu único amor no mundo
São as árvores!

Só elas, com segurança
Não me desprezam...
As águas secam
Virtudes pecam
As cercas de um grande medo 
Já não me cercam
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Domingo
Giovanni Baffô

ouça no : h t tp : / /soundcloud.com/
danielminchoni/domingo

não desfira seu veneno
em meu terno amarelo
se você não percebeu
o Domingo está belo

vamos sair sorrir ao sol
vamos olhar pipas no céu
vem que esqueço o Futebol...

lavar o carro à dois
fazer churrasco a cem
vem me alegrar meu bem

lavar o carro a cem
fazer churrasco à dois
vem me alegrar meu bem

Integração
Caco Pontes

ouça no : h t tp : / /soundcloud.com/
cacopontes/integra-o

corinthians na barra funda
palmeiras em itaquera
camisa verde e branco no bixiga
cordão vai 
vai 
até santa cecília
uma estação da linha amarela
gravada com o nome dela
fazendo integração
entre mangueira e portela

Epopéia Paulistana
Daniel Minchoni

ouça versão completa no: http://soundcloud.
com/danielminchoni/epopeiapaulista

Apaga o Fogo Mané  Adoniran Barbosa
Inês saiu dizendo que ia comprar um pavio 
pro lampião
Pode me esperar Mané
Que eu já volto já

Acendi o fogão, botei a água pra esquentar
E fui pro portão
Só pra ver Inês chegar

Anoiteceu e ela não voltou
Fui pra rua feito louco
Pra saber o que aconteceu

Procurei na Central
Procurei no Hospital e no xadrez
Andei a cidade inteira
E não encontrei Inês

Voltei pra casa triste demais
O que Inês me fez não se faz
E no chão bem perto do fogão
Encontrei um papel
Escrito assim:
-Pode apagar o fogo Mané que eu não volto 
mais

ouça no : h t tp : / /soundcloud.com/
playnapoesia/daniel-minchoni-esperanto

nunca pensei que 
nos afastaríamos tanto
a ponto de te olhar
em javanês e você
entender esperanto

nunca pensei que 
nos afastaríamos tanto
a ponto de te olhar
ja vai inês e você
entender espere um tanto

nunca pensei que 
nos afastaríamos tanto
a ponto de te olhar
jamais inês e você
entender esperança

Cadê Inês 
 Itamar Assumpção

Desde que cheguei
Vasculhando eu ando todo santo dia toda 
noite
Há um ano e um vês
Vasculhei virei fucei revirei
Os cafundós do Judas
Em São Paulo cata tim tim por tim tim
Só perdi as minhas botas
E tinham mais de sete léguas
Eu não achei Inês
Onde estás Inês
Onde raios se meteu você mulher
Fumaça virou de vez
Eu digo please mande-me senha xavante
Mande um toque em turco
Banto, grego, gringo, chinês, líbio ou japonês
Dê-me dez chances, dê-me uma, dê-me 
duas dê-me três, dê-me quatro, dê-me cinco
dê-me seis, dê-me sete
Melhor se puder dar mais
Dar-me oito, dar-me nove, dar-me dez
Chances Inês
Que tal irmos à Ásia à Europa à Austrália 
badalarmos
Eu quero convidá-la assim que encontrá-la
Que tal emendarmos a Áustria na Itália
E virar Austritália
Dê-me uma, dê-me duas, dê-me três, dê-me 
quarto dê-me cinco dê-me seis, dê-me sete, 
dê-me oito dê-me nove, dê-me dez chances
De encontrá-la Inês)
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“Mais de 1 milhão de pessoas frequentam o carnaval 
nas ruas da cidade de São Paulo”, esta foi a 

manchete que estava na revista que se encontrava em 
cima de uma mesa no rol de um hotel no centro.
Sempre me interessou saber sobre os festejos do povo 
brasileiro e a sua formação genética, concepção e 
atributos, não como pesquisador, mas como um cidadão 
tentando entender a sua existência e suas origens.
E como não podia ser diferente aquela manchete atiçou 
a minha curiosidade e me intrigou como tantas pessoas 
estavam nas ruas de São Paulo no carnaval e eu não ouvi 
e nem vi nada nas mídias televisivas.
O galo já cantava em meu ouvido esquerdo. Lá vai o cidadão 
nascido no Brás e criado no bairro Vila Medeiros, fundão 
da zona norte, repleto de personagens interessantes 
como o Boa Gente, Zominha, dono da doceria onde ganhei 
algumas cáries na infância, Fuinha, malandro da antiga, 
Seu Armelindo, dono do Empório Paulista, e Neguinho do 
Asfalto, o traficante que comandava a área.
Voltando à matéria da revista, eu também observei a 
logomarca de uma entidade carnavalesca com a sigla UESP 
(União das Escolas de Samba Paulistanas) e não hesitei em 
pegar o número do telefone para entrar em contato.
Foi aí que me indicaram um tal de Max que cuidava 
do acervo do carnaval nessa entidade. Naquela altura 
do campeonato eu já me dedicava a escrever um livro 
sobre este carnaval de 1 milhão de pessoas que não 
aparecia nos meios de comunicação, mas a minha 
missão ainda seria outra, e o galo continuava a cantar 
no meu ouvido esquerdo.

Depois de algumas tentativas consegui falar com o 
Max, figura que fugia totalmente dos estereótipos de 
um sambista, mas o sobrenome também não ajudava 
muito: Frauendorf. E então marcamos um encontro no 
bairro da Parada Inglesa, onde reside minha mãe.
Era dia 15 de maio de 2002, às 19 horas quando começamos 
a conversar e desabafar sobre as problemáticas das 
escolas de samba e os rumos que o nosso carnaval estava 
tomando: a não valorização da sua peça principal - o 
sambista, sua velha guarda, seus compositores - e o não 
entendimento da cultura paulista.
E foi nessa conversa que começou a pipocar nomes como 
Geraldo Filme, Henricão, Zeca da Casa Verde, Toniquinho 
Batuqueiro, Madrinha Eunice e outros.
Nesse momento empolgado eu ligo para Ligia Fernandes, 
estudante de biologia, que na época era minha namorada, 
para dizer que havia conhecido um cidadão interessado 
na cultura do nosso povo. E que, também, ouvia o galo 
cantar no ouvido esquerdo. E convidei-a, em parceria com 
Max, para fundar uma entidade carnavalesca para difundir 
o samba da pauliceia. E foi desta forma que a trinca surgiu 
para fundar o então chamado Mocambo Paulistano - 
intitulado desde 2004 como Kolombolo diá Piratininga.
Daí em diante a manchete da revista perdeu-se no tempo, 
como página envelhecida, e o então rapper e macumbeiro 
renascia para o samba da garoa.

Renato Dias
 (Kolombolo Diá Piratininga)

ensaio | Renato Dias
QUANDO O GALO CANTA É MADRUGADA...
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A pesquisa Um Batuque Memorável no Samba Paulistano 
tinha como primeiro objetivo resgatar histórias e 

músicas presentes na tradição oral da Velha Guarda do 
Samba. Porém, no decorrer do processo, os caminhos foram 
noutra direção e se concentraram nas histórias de vida e de 
samba que cada personalidade da velha guarda, tornado 
interlocutor desta pesquisa, protagonizou. Ao refletir 
sobre uma das hipóteses levantadas antes do início deste 
projeto, a de que os depoimentos poderiam acrescentar 
outras visões, versões, acontecimentos e problemáticas, 
percebeu-se que há em cada interlocutor um universo de 
diversidades em relação à história e evolução do samba 
paulistano. Muitas vezes, estes universos dialogam, 
noutros momentos, são testemunhas oculares de um 
mesmo fato, mas com perspectivas e percepções diversas 
conferindo um movimento a memória, fazendo crer que ela 
está viva. A leitura das transcrições das entrevistas pode 
trazer a imagem de uma colcha de retalhos, um mosaico 
de memórias, no sentido de que uma pode complementar, 
contradizer, esclarecer a outra, pois apesar das histórias 
serem pessoais, todas elas tem o samba em comum, alguns 
falam da mesma época, seja ela vivida por eles ou não. 
Neste sentido, o leitor se tornará cúmplice deste trabalho 
ao criar sua própria interpretação dos depoimentos lidos. 

Os entrevistados foram sambistas da Velha Guarda que 
construíram suas histórias junto ao Carnaval Paulistano, 
testemunhando a evolução que este tem passado desde 
meados dos anos 40 até os dias de hoje. Em determinado 
momento, a história do samba paulistano se confundiu 
com a história do carnaval paulistano que vai ficando 
cada vez mais explícito à medida que os depoimentos se 
concluem. As transcrições foram rigorosamente aprovadas 
e assinadas pelos interlocutores para assim fazer parte do 
Acervo de Multimeios do Centro Cultural São Paulo.
A preparação para as entrevistas contou com estudos 
bibliográficos a respeito do samba paulistano e da 
história de São Paulo, das visitas as rodas de samba, de 
prévias conversas com sambistas e do estudo de vasto 
material audiovisual.
Fica muito claro, ao estar presente no ambiente do samba, 
que a memória e a valorização da história e das tradições 
ocupam um segundo plano, talvez nem isto. É preciso 
trabalhar mais a partir da memória destes baluartes e 
daqueles que não participam desta edição. É possível 
baixar o livro e assistir aos documentários produzidos por 
esta pesquisa pelo link: 

http://cgomes1979.wordpress.com/batuque-memoravel/  

por Carlos Antonio Moreira Gomes

UM BATUQUE MEMORÁVEL 
NO SAMBA PAULISTANO



11

REFLEXÃO HISTÓRICA

Ao pensar o lugar que o samba e o carnaval ocupam hoje 
na vida social paulistana nunca poderíamos imaginar que 
no início do século XX muitos apanharam das autoridades 
policiais, foram presos e até assassinados por realizarem 
suas manifestações culturais, entre elas, o samba. É muito 
comum ver expressões de surpresa ao contar histórias 
que narram passagens deste tipo. Algumas até mesmo 
recentes, na época da ditadura militar, como na entrevista 
dada por Zé Maria da Unidos do Peruche. 
O negro sempre teve que resistir e esculpir seu espaço na 
sociedade brasileira. Os escravos urbanos encontraram 
na rua seu principal espaço de encontro, onde também 
estavam quitandeiras, tropeiros, prostitutas. Há uma 
infinidade de histórias que se pode imaginar a partir 
de encontros entre as pessoas que não tinham água 
canalizada e a buscavam nas bicas e chafarizes. Porém, 
onde há sociabilidade do negro há necessidade de rigor e 
de disciplina. São Paulo carregou a fama de ser a cidade 
que abrigava escravos fugidos. Seria aqui a terra da 
liberdade? Pois, justamente por este motivo que se cria o 
patrulhamento de polícia almejando a captura dos negros 
foragidos ou aquilombados – entre o Vale do Anhangabaú 
e o Rio Saracura havia o Quilombo do Bexiga – e claro, 
para reprimir as formas sociais dos negros, como as 
danças e jogos.  
Entre 1860 a 1863, os escravos podiam obter licença para 
realizar seus folguedos no Pátio São Bento. Com a criação 
do Jockey Club, dos clubes de ciclismo, das sociedades 
recreativas e musicais, das confeitarias, cafés, cervejarias 
e teatros, os espaços para a classe trabalhadora ficaram 
restritos aos festejos de rua ou igrejas. Mas a partir de 
1870, inicia-se o processo de condenação das festas em 
praças e largos. Os momentos de ócio dos trabalhadores 
eram repreendidos e confundidos como vadiagem e a 
reunião de negros era considerada ameaça à ordem 
vigente. O entrudo, herança portuguesa, passa a ser 
considerada vulgar e adotada pelos escravos, que antes 
apenas serviam para carregar os objetos usados na 
brincadeira ou como alvo destes mesmos objetos, pelas 
senhas e senhores. No final do século XIX, a evolução do 
carnaval passa pela predominância das festas de salão em 
relação às de rua. Porém, o estilo veneziano de carnaval, 
transforma e traz sofisticação para o carnaval de rua – a 
era dos bailes de máscaras e cortejos de luxo –, até que no 
século XX a participação da população aumenta.

Esta evolução das festas sociais está relacionada aos 
moradores dos centros urbanos, beneficiados pela 
expansão do café. Eles necessitavam diferenciar-se dos 
mais pobres e passaram a imitar e comprar o estilo burguês 
europeu. É neste momento que se importa o carnaval 
veneziano e o entrudo e festas de rua passam a ser vistos 
como manifestações inferiores. Enquanto o jornal divulga 
o novo comportamento importado, as camadas populares 
contam com a criatividade para seus festejos e momentos 
de lazer. 
Neste contexto que o samba vai buscando seu espaço e 
se firmando como uma das mais ou a mais importante 
manifestações dos negros, contribuindo para sua 
expressão e sociabilidade e até mesmo resistência e 
afirmação de seu espaço na sociedade. 
É nos terreiros de café e senzalas das cidades de Campinas, 
Tietê, Capivari, Piracicaba, Pirapora, entre outras, que as 
manifestações dos negros chamadas de batuques legou 
o samba rural, com seus tambores feitos dos troncos de 
árvores, chamados de tambu. Num período em que o 
samba era proibido na cidade de São Paulo, os negros da 
capital iam até estas cidades onde o batuque era livre e 
por eles o samba chegava à cidade paulistana, carregando  
toda uma influência rural e porque não caipira – até a viola 
tinha presença nas rodas. 
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Na cidade de São Paulo, o primeiro importante reduto 
de bambas foi o Largo da Banana, na Barra Funda, onde 
passava a Estrada de Ferro Sorocabana, lugar de encontro 
entre os trabalhadores das cargas e descargas de trens, 
que entre uma espera e outra faziam suas rodas, tocando 
até mesmo em caixas de madeira. Sendo um lugar de 
trabalho e não de moradia, o samba espalhou-se para 
diferentes lugares, principalmente na Zona Norte, onde 
se concentram hoje muitas escolas de samba. Negros, 
brancos, homens, mulheres, crianças, trabalhando como 
engraxates, carregadores, vendedores de marmitas, de 
bananas e outras frutas, vão esculpindo espaços para a 
solidificação do samba, numa época em que a TV e o rádio 
não faziam parte do cotidiano do povo, e por isso mesmo, 
era o encontro entre as pessoas o principal gerador de 
lazer.
Na terra da garoa, o samba vive um momento ímpar, 
com tantas comunidades que ganharam força após o 
surgimento do Nosso Samba de Osasco, Samba da Vela e 
outras rodas já clássicas. Aliando-se a estes movimentos e 
até sendo protagonistas, muitos jovens procuram conhecer 
mais a cultura paulistana.  Então, nomes históricos vêm 
reaparecendo com nova força e vigor, como os de Geraldo 
Filme, Pato N’água, Henricão.

Numa conversa, Paqüera, um dos fundadores do Samba da 
Vela, contou sobre suas impressões dos três eixos centrais 
para o samba em São Paulo, Largo da Banana, Centro e 
Zona Leste. As rodas de samba que aconteciam na Barra 
Funda, eram realizadas pelos trabalhadores aglutinados 
por conta da estação ferroviária. Eles realizavam as 
rodas entre os intervalos do trabalho e nas trocas de 
turnos. Outras profissões informais eram incentivadas 
como dos vendedores de marmitas. Estes trabalhadores 
moravam principalmente na Zona Norte, Vila Carolina, 
Brasilândia, Bela Vista e Centro. Dali o samba começa a 
se espalhar para outros lugares de São Paulo. Depois do 
largo da Banana, outro eixo de propagação do samba foi 
justamente o Centro, mais precisamente, no Bexiga, onde  
a Escola de Samba Vai-Vai fará sua história e conquistará 
os moradores da Zona Sul. O terceiro reduto de samba vai 
se encontrar na Zona Leste, em Vila Matilde, em que Seu 
Nenê vai trazer uma forte influência do samba carioca.  
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1.1  Documentários Pesquisados:

1) Samba à Paulista – fragmentos de uma história (2006), direção de Gustavo Mello,  – Série de três episódios que a partir de depoimentos e imagens históricas se propõe ao 
registro da memória.
2) Coleção História dos Bairros de São Paulo – documentários sobre bairros: Vila Maria, Vila Matilde, Itaim Paulista, Capela do Socorro, Capão Redondo, Jabaquara, Barra Funda, 
Perdizes, Pacaembu, Vila Madalena, Freguesia do Ó, Perus, Brasilândia, Pirituba.
3) Programa Ensaio com Geraldo Filme.
4) Especial Os Baluartes do Samba Paulista exibido pela TV Cultura com  participação de Toniquinho Batuqueiro, Silvio Modesto, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Zezinho do 
morro e Talismã.  
5) Programa Jogo de Idéias do Itaú Cultural, conversa com Fabiana Cozza e T-Kaçula.
6) Sampa Hop SP, 
7) “Seu Nené”, direção Carlos Cortez.
8) Geraldo Filme, direção de Carlos Cortez.
9) Brodway Bexiga. 
10)  Filhos do Samba, direção de Germano Fehr e Tomás Carvalho.

1.2  Áudios pesquisados

1) Programa Ensaio com Paulo Vanzolini.
2) Entrevistas realizada por Olga Von Simson arquivado no MIS-SP com Geraldo filme, Madrinha Eunice, Seu Carlão do Peruche, Dionísio barbosa, entre outras personalidades.
3) Plínio Marcos, Geraldo filme, Toniquinho Batuqueiro e Zeca da Casa Verde no LP – Prosa e Samba, Nas Quebradas do Mundaréu.
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Tudo bem...estou com trinta e um anos apenas, mas tem 
coisas que já não são como antigamente. Digo isso sem 

o ranço dos corações  magoados e petrificados pela vida, 
sem aquele tom saudosista... acredito que o melhor tempo 
sempre é agora, o presente, onde estamos construindo 
nosso cotidiano.  Quando sinto que as coisas já não são 
como antigamente,  falo da sensação de que já não ser mais 
o mesmo , e de que esses anos de vida já não me deixam com 
o olhar ingênuo de outrora, apesar disso, vez ou outra ainda 
esbarro com a minha ingenuidade e ignorância diante de 
uma realidade desconhecida, muitas vezes caio do cavalo 
e fico estarrecido com o modo que algumas manifestações 
genuínas e do povo se tornaram institucionalizadas e como 
as escolas de samba tomaram ares de indústria, e foco de 
interesse de empresários e da mídia que usam os sambas 
para divulgar marcas.
No vai e vem de lembranças, pensamentos soltos, imagens 
coloridas, vou evocar as minha memórias de carnaval 
com um olhar leigo e com um recorte bem especifico, que 
passa apenas por um coração apaixonado pelas escolas 
paulistanas e que teve breves incursões no carnaval. Sou 
aquele que já chorou muito quando ouviu  um belo samba.  
 Sou de uma família de admiradores de gente,  que sempre 
estiveram em grupos, buscando novas maneiras de pensar 
a sociedade, dentro dos movimentos sociais e, quando 
estávamos próximos ao mês de fevereiro, frequentávamos 
aos domingos era a escola de samba do bairro: a MOCIDADE 
INDEPENDENTE CIDADE SÃO JORGE. 
Azul, branca e vermelha do bairro Cidade São Jorge na cidade 
de Santo André.  Estamos longe de sermos sambistas, eu 
por exemplo só desfilei duas vezes. Contudo, sempre que 
estávamos próximos do carnaval íamos ao ensaio da escola 

e éramos sempre convidados a desfilar, meu pai o grande 
responsável pela minha iniciação carnavalesca, nunca 
aceitou o convite, minha mãe, minha irmãs já viveram essa 
experiência.
Meu pai, Eduardo, um apaixonado pela arte, no desfiles das 
escolas. Ele gosta dos detalhes, da maneira surpreendente  
de como são pensadas as fantasias, os carros alegóricos, os 
sambas; dele herdei essa paixão pelo Carnaval Paulistano, 
e o gosto por ouvir os sambas-enredos, hábito adquirido 
graças a sua coleção de discos com os sambas das escolas 
de São Paulo, de lá nunca esqueci  a interprete Eliana de 
Lima cantando com voz vigorosa: “O ô, a menina bonita no 
chão da Bahia, dançou Mariana...”, num samba lindo de 
1985 da Unidos do Peruche.
Lembro do meu pai contando que a primeira vez que foi 
ver o desfile das escolas de samba ainda na Avenida São 
João, saiu da fábrica e conseguiu assistir a ultima escola. 
Ele conta, também, que 1977 na Avenida Tiradentes, no 
começo de seu namora com a minha mãe, Maria,  a levou 
para ver o carnaval na Avenida. Nas palavras dela “uma das 
experiências mais bonitas que tive”, abro um parênteses 
para dizer que a mais inusitada, também. 
Na época, eles não tinham muita experiência com o 
desfile, ao chegarem na dispersão das escolas, onde 
o desfile acabava eles viram que algumas pessoas 
que não estavam na arquibancada se acomodaram 
bem no fim da avenida, sentados no chão na frente da 
arquibancada, esperando a escola passar, vendo aquilo 
eles decidiram sentar também  e minha mãe ficou bem 
na frente com o meu pai, cheios de alegria, pois iam ver 
tudo de perto. Ao começar o desfile, minha mãe conta 
que um cordão de seguranças veio na frente da escola, 

coluna_Em primeira pessoa

por Felipe Gomes Moreira

O ENREDO DO MEU TEMPO
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esvaziando a avenida,  retirando todos “penetras”que 
estavam na beira da avenida, os mais resistentes e os 
mais lentos eram agraciados com uma “massagem” de 
cassetete, minha mãe disse que como no fim da avenida 
havia um afunilamento de pessoas, ela não conseguiu 
sair rapidamente com o meu pai e eles levaram umas 
“borrachadas” a ponto de perder o botões de sua camisa.  
Mesmo indignado com essa história, que minha mãe conta 
dando risada, sempre adoro quando eles contam que 
ficaram do lado de fora desfilando junto com as escolas, indo 
da concentração até a dispersão, pelo lado de fora cantando 
os sambas junto com os foliões, minha mãe lembra do refrão 
da Camisa Verde e Branco que era mais ou menos assim,  
“Iara é mãe d’agua no pé do Ipê, quem faz a morada é o Saci 
Pererê”.  Falo de um tempo que São Paulo cantava em coro 
pelas ruas do Centro...
Das minhas lembranças mais preciosas, tenho guardado no 
coração o desfile de 1992, primeira vez que fui ver o desfile, 
não tínhamos ingresso e ficamos do lado de fora, minha mãe 
fez uns lanches, e eu e meu pai fomos pra avenida. Eu nunca 
tinha vivido uma emoção como aquela, naquele ano a escola 
Rosas de Ouro homenageou São Paulo, num samba enredo 
que levantou a avenida, era um coro que unia quem estava 
dentro, quem estava fora , na arquibancada, na avenida, 
inexplicável, assim como nas lembranças da minha mãe. 
Quando escuto o samba, até hoje me arrepio, “ Meu sabiá, o 
o o o, soltou trinar, cantou, cantou...”
Depois dessa experiência passei a sonhar carnaval. Era 
a época do ano que mais esperada, o momento mais 
importante, durante a adolescência passou a ser o modo 
perfeito de meus pais disciplinarem,  “se não  se comportar 
não vai no carnaval”, passei a gravar tudo sobre o carnaval, 
e tudo o que me interessava tinha a ver com as escolas, 
nessa época ninguém podia mudar de canal na TV caso 
estivesse passando algo de carnaval, isso foi fruto de 
muitas discussões com minhas irmãs na adolescência, 
era um fanático.  

No meu primeiro emprego em uma farmácia, tive que 
trabalhar no dia dos desfiles, tentei  mudar de toda a 
maneira com alguém mas não rolou, tentei explicar sobre 
a  importância disso pra mim, não consegui, o desfile era 
na noite do sábado até o domingo, e naquele dia teria 
que trabalhar das 14h às 22h, como viciado convicto em 
carnaval, queria assistir todo o desfile... após pensar muito 
sobre o que fazer resolvi recorrer ao atestado médico, idéia 
maravilhosa, execução desastrosa. 
Acordei cedinho na manhã do desfile,  fui para o pronto 
socorro com a desculpa de estar passando mal com 
tontura, enjoado, o médico fez a consulta, me examinou, 
e me receitou uma injeção de glicose, fui para aplicação, 
tomei uma dose em uma seringa de um tamanho que 
nunca mais vi igual, foi um pouco dolorido, voltei ao 
médico e pedi um atestado por conta do trabalho, como 
era muito cedo e eu era um rapaz forte e jovem ele me 
deu um atestado até o meio dia... Indignado, volto para a 
casa chorei a manhã inteira,  depois fui trabalhar, eu era o 
atendente mais triste já visto até hoje na história de todas 
as farmácias do Brasil, trabalhava no caixa, e passei o 
dia atendendo os clientes e chorando, uma cena um 
tanto quanto “bizarra”, até que a iluminada gerente me 
disse: “Felipe, some daqui, que eu fecho a loja”, na hora 
armei um sorriso me troquei e sai cantando descendo 
a rua rumo a estação pra pegar o trem para São Paulo. 
Daquele dia em diante, pegava férias em fevereiro para 
evitar desconfortos.
Mesmo com o passar do tempo e com a descoberta de 
outras expressões culturais, depois de conhecer a alegria 
e a espontaneidade do Carnaval de rua, e de entender que 
as escolas hoje servem a outros interesses, ainda me toca 
o coração, ver uma baiana rodando na avenida, ver o povo 
que trabalha na escola entrando na passarela, com a alegria 
de mostrar o seu trabalho, a sua agremiação, ver o sorriso 
da velha guarda, que zela pela tradição de sua escola, ver as 
crianças entrando descompromissadas e cantando forte, a 
comissão de frente, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, 
me emociona, me toca ver todos cantando juntos, me toca a 
alegria daqueles que ainda brincam.
Guardo no coração essas lembranças e sonho com tempos 
melhores para as escolas de samba e acredito que a 
manifestação genuína do espirito do sambista, do folião, 
tem ressurgido na cidade nas rodas de samba da periferia, 
nos espaços que dão voz e vez ao samba, essência da 
alegria e do entusiasmo do sambista, que o samba tome 
novamente o seu posto e que o carnaval seja a pura 
expressão da  alegria do povo
Esses são minhas lembranças e minhas esperanças, meros 
devaneios, de alguém que cresceu amando o carnaval, que 
não é um sambista , mas alguém que curte um bom batuque 
e espera que o povo tome as ruas numa grande celebração.
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O samba é ainda hoje apresentado ao mundo como o 
gênero representativo da música brasileira. Isso se deu 

já há muitas décadas; desde o Estado Novo, época em que o 
desenvolvimento e a construção de uma identidade nacional 
eram algumas das grandes prioridades do governo Getulio 
Vargas. Para tanto, o Estado brasileiro fez um esforço para 
superar todos os seus regionalismos, projeto que contou com 
a contribuição da intelectualidade brasileira ao se propor a 
definir o país com um jeito de ser tipicamente brasileiro. 
Neste cenário, o samba urbano carioca virou a música do 
Brasil. Há quem diga que, por ter o samba se desenvolvido 
no Rio de Janeiro - mais precisamente no bairro do Estácio 
-, que era então a capital da República, fora ele o “escolhido” 
dentre tantos outros gêneros musicais.
Não há como negar a força política de uma cidade como o 
Rio – ainda mais naqueles tempos -, mas é preciso analisar 
sob que circunstâncias se deu o estabelecimento do gênero 
samba para além da síncope, do andamento e da própria 
batucada. Sua afirmação vai além de uma política estatal; 
o sucesso no “mercado” foi enorme. O samba caiu – sendo 
o gosto direcionado ou não – nas graças dos ouvidos em 
geral. É mister, também, entender os processos históricos, 
políticos, econômicos, sociais e religiosos de uma cidade que 
há alguns anos se espelhava na belle époque e nos ideais 

“modernos” de cidade, com destaque para a higienização 
e a construção de largas avenidas que removiam a gente 
pobre dos cortiços do centro da cidade para os morros. 
O nascimento do samba se dá num ambiente tão frutífero 
quanto hostil. Na Praça Onze se juntava a corriola toda: da 
vagabundagem, da capoeira, do jogo de ronda, a baiana 
dos quitutes, o preto, o branco pobre, o artista popular, o 
cachaça, o boleiro, a puta, o baixo cargo do funcionalismo 
público, a yaô de candomblé, os judeus e os “turcos” - gente 
de melhor poder aquisitivo, mas também não muito bem 
quista na elite que se autodefinia como branca e católica 
- e, obviamente, a turma do lundu, do choro e da batucada. 
Para o chefe de polícia, não havia distinção entre o malandro 
e o sambista; ambos representavam o mesmo perigo e 
recebiam o mesmo tratamento nada civilizado. Era a época 
do tamborim quadrado, do couro de gato afinado no fogo.
Ao longo do tempo, o samba vai passando por fases de 
extrema pujança – as marchas carnavalescas, a era de ouro 
do rádio, os bailes gafieirados de salões finos – e outras de 
um ostracismo vilipendioso, só tendo algum destaque no 
tríduo de Momo. E eis aí outro fenômeno que vai além do 
gênero samba: as escolas de samba. Elas nascem com o 
intuito de ser a extensão da casa, dos pagodes no quintal, 
dos ajuntamentos da família que divide a comida, as alegrias 

Ensaio_

por Arthur Tirone

O PAPEL E AS CONTRADIÇÕES 
DAS COMUNIDADES DE SAMBA 

EM SÃO PAULO
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e tristezas, que se ajuda, que se diverte, que se comove, que 
acredita nas mesmas coisas, que se conforta, que samba, 
enfim. Tendo em Paulo da Portela seu representante junto às 
instituições de poder – prefeitura e imprensa -, o sambista 
se valorizou perante a sociedade. E como não se poderia 
conter aquele ímpeto popular e a força que as escolas 
lograram, o poder público tratou de organizar a festa. 
Este princípio de ordenar e controlar o povo acabou, em 
algum tempo, virando outra coisa, qual seja: a exploração 
da cultura popular, a massificação, a invasão dos não 
iniciados. E o que era arte vira entretenimento, espetáculo, 
show business, onde o compositor, a pastora e o batuqueiro 
tornam-se coadjuvantes do carnavalesco, do figurinista e da 
coreógrafa. Mas a discussão que se faz sobre a moral que 
rege as escolas de samba de uns 40 anos para cá, e que se 
agrava a cada dia, não é nova – e não é sobre isso que quero 
falar. Apenas pontuo para dar seguimento.
A fase de ostracismo mais recente do samba se deu na 
década de 90, quando o gênero injustamente chamado de 
pagode dominou as rádios. Mas há uns quinze anos – com 
grande robustez nos últimos dez - se vê um movimento de 
revalorização do que se convencionou chamar de samba 
de raiz – termo que me irrita profundamente. Nesta nova 
etapa, nunca se gravou tanto disco de samba, jamais houve 
tanta casa de samba, tantas feijoadas com pagode, tantos 
quintais, esquinas, boates e terreiros fazendo samba. Daí se 

viu um fenômeno novo, que aplacou a cidade de São Paulo 
de maneira avassaladora: as comunidades de samba. Posso 
dizer, sem medo de errar, que hoje todos os bairros da cidade 
tem sua comunidade de samba.
As comunidades não são homogêneas, é preciso destacar. 
Entre elas, há as mais conservadoras, onde o samba é 
cultuado como uma entidade num templo – não se bebe, 
não se conversa, não se dança nem se paquera. Há outras 
que tentam reproduzir o ambiente dos terreiros do Rio de 
Janeiro de quase um século atrás, apenas tendo como 
referência as letras de música, alguns artigos da época e a 
indumentária. Em alguns casos mais graves se ignora que 
o samba, como o mundo, é “movimento”. Tudo perdoável e 
perfeitamente inteligível – trata-se de um movimento bem 
intencionado contra a lógica operante do mercado, das 
relações desumanas e do individualismo. Temos também 
por aí comunidades que só cantam sambas paulistas, outras 
que pretendem revelar novos compositores, as que cantam 
exclusivamente partido-alto, etc.
Há dois pontos relevantes para a importância dessas 
comunidades. Primeiro, por que isto se dá em grau 
infinitamente maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro? 
Os motivos podem ser muitos. Poder-se-ia dizer que 
territorialmente São Paulo é bem maior e que a tendência é 
se regionalizar o trabalho e o lazer para escapar do trânsito, 
por exemplo. Ou que o samba, em São Paulo, tem mais 
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espaço para crescer – há um público maior, mais ávido, mais 
consumidor. Inegável também é a escassez, muito mais em 
São Paulo que no Rio - que tem a praia e a praça ocupadas - 
de espaços para a vivência das dimensões comunitárias da 
vida. Ou ainda, a hipótese da qual mais faço fé: o sentimento 
de pertencimento ao lugar, da comunidade em si e para 
si, a valorização daquela legitimidade dos terreiros das 
antigas escolas de samba, que acabaram perdendo este 
sentido de “comunidade” a partir do intenso crescimento da 
cidade. O segundo ponto importante é o coletivismo: não há 
grande destaque para um líder, seja ele cantor, compositor, 
batuqueiro ou malandro. O peso é igualmente dividido, 
embora se saiba que há – sempre há - aqueles talentos 
indiscutíveis.
A contradição que quero submeter aqui é a seguinte: as 
comunidades, em sua maioria, podem ser tomadas, no 
âmbito estrito do samba – e das subjetividades advindas daí 
- como uma resposta, uma rejeição às escolas de samba, e ao 
mesmo tempo como uma tentativa de retomada do espírito 
genuíno das mesmas escolas, onde o quintal é dividido entre 
parceiros e amigos, feijão e uca; onde o valor é de uso, e 
não de troca, ou seja, onde quem apita é o bamba, não o 
aventureiro; onde a comunhão vale mais que o marketing; e 
onde o gênero único é o samba, e não o funk, o neo-pagode 
ou o samba-sem-fôlego (a batida metralhadora do samba 
de enredo, que perdeu a cadência há muito). Mas, como 

fenômeno novo, e não sendo escolas de samba, vão buscar 
nas referências vivas – e nas mortas, através de registros – 
qual era o modus operandi das escolas, já que antigamente 
sambista bom, obrigatoriamente ,fazia parte de alguma 
delas. Não há um fundador de comunidade respeitadíssimo 
apenas por isso, ainda não houve tempo para saber se irá 
acontecer. Desse modo, o sambista que renega a escola 
de samba por ela ter, para ele, se degenerado, vai buscar 
muitas vezes, dentro da escola de samba, os mestres que 
lhe contarão suas memórias. Esta é uma contradição, mas 
podem haver outras, relativas à reprodução de formas de 
sociabilidade que nada tem a ver com o samba e aquilo 
que ele representa - formas contaminadas pelas lógicas da 
legitimação “a priori”, etc.
Se as comunidades de samba se perpetuarão ou se haverá 
uma retração, não sei. Vamos acompanhando. Mas como 
quem avisa amigo é, vou dizer. É preciso ter muito cuidado 
com três palavrinhas que andam em voga na boca de quem 
nunca soube o que é sofrer: resistência, resgate e a mais 
importante: verdade. Os velhos que ainda estão nas escolas 
de samba levaram muita pancada para que a gente pudesse 
viver este bom momento do samba.
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Artigo_
A APRENDIZAGEM NO SAMBA: 

NOTAS PARA O ESTUDO DE
INTENSIDADES NUMA INICIAÇÃO

 À ETNOMUSICOLOGIA. 
por Ana Lucia Marques Camargo Ferraz

Apresento aqui uma primeira formulação a partir da 
pesquisa sobre a aprendizagem na música popular, a 

partir do contato com grupos de jovens músicos, oriundos 
de classes trabalhadoras e moradores de grandes cidades, 
que atualizam saberes e percepções apreendidos na 
prática da participação em rodas de samba. A composição 
dos repertórios musicais de tais grupos parte de uma 
pesquisa de registros do chamado samba “de raiz”, “de 
terreiro” ou da “velha guarda”, em acervos e gravações da 
primeira indústria fonográfica carioca do início do século 
XX. Tais grupos produzem, eles próprios, metodologias 
para a organização de informações e composição 
de acervos particulares e a troca dos ensinamentos 
musicais, formando-se numa prática investigativa como 
pesquisadores informais que atuam na reinvenção da 
história do samba.
A rede de músicos, que mantém relações entre si em 
encontros esporádicos, na realização de grandes “rodas de 
samba”, parte de grupos menores que se encontram nas 
cidades de São Paulo, em Porto Alegre, RS, em Uberlândia, 
Minas Gerais. Tais grupos configuram-se como redes de 
jovens autodidatas que intercambiam letras e gravações de 
músicas compostas por senhores compositores cariocas, 

de meados do século XX. Os sujeitos que estudo são, então, 
eles próprios, pesquisadores, que aprendem com os mais 
velhos e atualizam uma memória da música popular. 
Acompanho tais grupos há cerca de três anos e tenho, por 
ora, produzido, em vídeo, registros de seu trabalho com 
a chamada “Velha Guarda” do samba. Visam aprender 
músicas com os senhores compositores que viveram o 
momento de fundação das escolas de samba sobretudo 
do Rio de Janeiro, e registram aquelas que, muitas vezes, 
não foram gravadas, valorizando este universo. Atuam 
num campo de reinvenção de uma memória do samba, na 
atualização da performance musical que visa “mostrar o 
que a Velha Guarda tem”. 
Pensar o samba como forma histórica em disputa implica 
em tentar compreender o que está em jogo neste processo 
que nos é contemporâneo. Viso encontrar os saberes e 
práticas mobilizados na performance de tais grupos, em sua 
prática musical e atuação na constituição contemporânea 
de um campo do samba “de raiz”, “de terreiro”, ou “da 
velha guarda”, tal como eles o nomeiam. 
Para dar conta de tal projeto, faz-se necessário encontrar 
uma posição teórico-metodológica de onde estabelecer 
relações com os grupos, relações com a música. Antes de 
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mais nada, uma imersão na literatura etnomusicológica 
pode nos auxiliar a encontrar interlocutores que enfrentam 
desafios próximos. Pretendo tecer uma etnografia da 
prática de tais grupos a partir das categorias com as 
quais os jovens sambistas nomeiam e explicam o mundo. 
Recuperando essa história do samba, presente nas falas e 
no trabalho dos músicos, busco um paralelo na literatura, 
e encontro um campo de forças que se mobiliza em torno 
de definições múltiplas do que seja este gênero musical.
Aprendiz iniciante que sou me alfabetizo na linguagem 
do grupo conduzida por jovens que se posicionam num 
campo de disputas e por musicólogos e historiadores 
que narram versões do mito. Tateio o campo em debate e 
percebo que as discussões mais fecundas buscam pautar 
durações, uma rítmica, acentos distintos que caracterizam 
essa forma composta de diversas matrizes, que tem se 
constituído há pelo menos um século e se atualiza no agora 
da pesquisa etnográfica.
Enfoco, assim, o movimento de grupos de jovens que 
estabelecem relações intergeracionais na configuração 
de um campo da música. Tais grupos constituem o campo 
que nomeiam, quando executam novamente as canções 
localizadas nos acervos da indústria fonográfica do início 
do século XX ou nas biografias de sambistas produzidas 
por jornalistas e memorialistas; presentificam a história 
do samba, no momento em que a roda de samba executa 
as canções.
Na aprendizagem do samba há um repertório já conhecido 
pelo grupo, aprendido na frequentação às rodas. Conhece-
se o andamento da música, a batida. A letra é importante 
para saber cantar e, entre músicos populares, é por aí que 
se aprende, cantando, memorizando a melodia. As rodas de 
samba são encontros nos quais os músicos tocam, cantam, 
bebem, conversam, trocam ensinamentos, repertório e 
compõem. Ali, sobretudo, os músicos confraternizam-se 
de maneira orgiástica. A roda tem um movimento, em que 
a energia mobilizada pelo coletivo vai crescendo, vira a 
madrugada e chega a um êxtase, que, algumas vezes, é 
coroado com a improvisação no Partido Alto. Nesse gênero 
musical, os tocadores se desafiam mutuamente, versando 
e cantando. Todos os músicos tocam e os versos são 
puxados pelos desafiantes. 
É na frequentação a esse tipo de encontro, em bares 
ou na casa de membros dos grupos, que esses jovens 
músicos dizem resgatar as lições dos sambistas de outros 
tempos. Há um tempo mítico afirmado, em que se gerou 
a especificidade que é o samba. Além dos elementos de 
linguagem musical que precisaremos para compreender o 
modo como esse tipo de experiência busca se diferenciar de 
outros, há ainda um aspecto importante reivindicado pelos 
jovens músicos, uma espécie de ética, um pertencimento 

a um lugar considerado à margem, uma identificação com 
o “morro”, este samba nasce numa comunidade de iguais. 
Busco reunir os elementos fundamentais na compreensão 
do que é que está em questão na produção dessa música 
particular, defendida, colecionada, buscada em acervos de 
gravações constituídos por pesquisadores ou folcloristas 
na primeira metade do século XX ou coletadas em encontros 
com os senhores que participaram do momento fundador 
na história das escolas de samba cariocas, chamados de 
membros das “velhas guardas”. 
Devo justificar meu recorte de pesquisa, compreender 
como se dá a aprendizagem do sambista, seu processo 
de formação, a partir de uma ausência que observo na 
bibliografia produzida nas ciências humanas que trata do 
tema. Essa literatura tem tratado do aspecto da circulação, 
do reconhecimento social às elaborações populares de 
origem afro-brasileira, tendo destacado a capacidade de 
alguns compositores se constituírem na arena pública e 
terem acesso às gravadoras, obtendo sucesso público, 
mais que isso, sendo transformados em ícones de 
identidade nacional. 
Gostaria de permanecer num território mais localizado. 
No interior dos grupos que se reúnem para executar 
as músicas que gostam, na periferia das cidades, nos 
bares de frequentação noturna, quando conseguem se 
profissionalizar como músicos, ou na formalização de 
grupos mais fechados com o fim de gravar um disco ou fazer 
apresentações. Mas, meu foco de interesse permanece 
num modo particular de lidar com o ritmo, de aprender 
o instrumento musical em espaços informais. Creio que 
os grupos de samba, disseminados entre as classes 
populares, são elaboradores de um modo de aprender 
particular, que passa pelo corpo, pelo acompanhamento 
de um ritmo comum, pelo improviso que se dá dentro de 
parâmetros previamente compartilhados, constituídos 
num patrimônio de canções e modos de desempenhar 
a música. Ingold (2007) afirma que performance e 
cognição estão intimamente ligados. Para esboçar alguma 
compreensão possível sobre como é que se aprende em 
rodas de samba devo recorrer ainda à minha própria muito 
inicial aprendizagem e à observação desses encontros 
de grupos de músicos. Localizo um foco: “A pulsação – 
corporal e musical – que nunca deve ser o signo de um signo: 
a intensidade não é expressiva”, diz Barthes (1990:268). 
Numa roda de samba, todos vibram em conjunto, no plano 
das pulsações, constitui-se um coletivo.
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A CRÍTICA E O CAMPO

A literatura tem destacado zonas de contato e múltiplas 
influências que compõem, na passagem para o século XX, 
o samba como gênero musical: o maxixe, o samba-chula, 
o batuque, o lundu, a polca, o choro, (e essa lista poderia 
se estender enormemente), que conviviam não somente, 
mas, sobretudo, na capital carioca, no ambiente boêmio e 
doméstico que ia da casa da Tia Ciata ao Teatro de Revista, 
passando, em alguns casos, na sequência, para o rádio e 
as gravadoras. A produção de memorialistas, jornalistas 
e intelectuais sobre esse momento de formação vai 
construindo um discurso sobre o samba que o configura 
como gênero nacional. 
Mas encontramos contradições na leitura crítica desse 
material que aponta, por um lado, a relação dos sambistas 
com o estado novo e, por outro, a consolidação pública 
da figura do malandro. Tal contradição pode nos auxiliar a 
operar entre um processo de reconhecimento que implica 
numa institucionalização, como vemos por exemplo no 
estudo de Bessa (2010) sobre a trajetória de Pixinguinha, 
ou da história da institucionalização das escolas de 
samba como espaços de organização popular que vão se 
inserindo no mercado do espetáculo associado ao turismo 
no Rio de Janeiro; e, por outro lado, no reforço da figura do 
malandro, que, esquivo ao trabalho, amigo da viola e da 
cachaça (Sandroni, 2001) figura tanto na literatura, como 
nas canções, como representação associada ao mundo 
do samba.
Mas antes mesmo do governo populista de Vargas, as 
letras enaltecem os governantes e marechais da primeira 
república. Na obra de Eduardo das Neves, por exemplo, o 
modo de operar do compositor incorpora os acontecimentos 
recentes, como fazia o teatro de revista ou o circo. Através 
dos dados biográficos de Eduardo das Neves, cantador de 
chula e palhaço, Abreu (2010) reconstrói um modo de fazer 
na produção de cultura de seu personagem. (O mesmo modo 
de produzir paródia, incorporando referências conhecidas 
do público, encontrei em pesquisa com a tradição popular 
do circo-teatro (Ferraz, 2010). Naves (2010) lembra que “o 
procedimento parodístico” é recorrente no samba, assim 

como o humor e a sensibilidade para captar a linguagem 
corrente da cidade.
Em pesquisas que reconstroem a paisagem imaginada 
do morro do Salgueiro do início do século, encontramos a 
convivência no morro, as casas de macumba (Costa, 1984), 
o botequim... ou, na zona do mangue no centro da cidade, 
(Franceschi, 2010), a zona portuária, como cenários em 
que habitavam os personagens de nosso mito fundador. 
O malandro, figura que aparece em alguns trabalhos que 
pretendem construir uma compreensão do mundo do samba 
na chave das representações, é lido aqui como máscara, 
como performance desempenhada em momentos do 
jogo de disputas por reconhecimento. Uma estética da 
malandragem é advogada e, que, paradoxalmente, se 
contrapõe à figura do cidadão do samba, Paulo da Portela, 
o professor do samba. Na pesquisa de campo que venho 
desenvolvendo entre músicos populares, tais imagens se 
atualizam e articulam disputas.
Mas, a historiografia cristaliza uma oposição entre 
intérpretes que analisam o samba, do ponto de vista de uma 
“defesa da autenticidade e valorização da tradição, por um 
lado, e a perspectiva da modernização, da incorporação 
de novas tendências estéticas” (Baia, 2011), por outro. O 
principal argumento dos estudos sobre samba, pensa a 
recepção dessa música pelas elites e a construção de uma 
ideia de brasilidade ou a construção de uma identidade 
nacional (Vianna, 1995). Na demanda por reconhecimento, 
de fato, há um esforço pelo acesso às gravadoras e ao rádio 
de parte do chamado “samba do morro”, no entanto, este 
elemento não dá conta da socialidade que se estabelece 
em torno da música na formação de subjetividades e de 
uma linguagem.
Do ponto de vista musical temos presenças sonoras que 
indicam relações de participação entre o samba como 
gênero musical e a música que se toca nos terreiros 
religiosos de matriz africana. A presença dos mesmos 
instrumentos de percussão, o agogô, por exemplo, em 
ambos os contextos. E, das rodas de choro, temos os 
instrumentos de harmonia, o violão, o cavaquinho e o 
violão de sete cordas. Essas participações fundamentais 
compõem esse território dinâmico em que se produzem 
discursos que disputam entre si. 
Esse fato não é de modo nenhum casual, mas diz respeito 
às linguagens pelas quais os grupos sociais se expressam. 
É por esta razão que justifico minha perspectiva colada 
aos espaços em que esta linguagem está em processo 
de formação, de socialização. Busco então, na pesquisa, 
compreender o processo de elaboração dessa linguagem, 
de delimitação de um campo particular, para isso construir 
uma abordagem.
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Um terreno com o qual o diálogo é fundamental é o da 
etnomusicologia, sobretudo o de uma etnografia da música. 
Ali, encontramos reflexões acerca das características 
particulares do fazer musical. Beth Travassos (2010), 
na análise dos cocos de embolada, afirma “notar em 
que medida os aspectos performativos (que integram a 
dimensão pragmática) são relevantes na poesia cantada 
– e não apenas falada ou escrita”. Depois de analisar 
as letras dos cocos, discute os aspectos da linguagem 
musical. A embolada é disputa em “semicolcheias 
rebatidas” em “paralelismos verbais” que fazem a língua 
operar em “balamentos que se projetam e atrapalham o 
parceiro rival” (2010:31). Listas em motum perpetuum, 
melodia ritmizada consonantal que interage com os 
pandeiros. Mais que representação, o coco hipnotiza quem 
ouve e protege quem canta pela desestabilização entre 
som e sentido. Elementos de linguagem estão imbricados 
na performance de modo indissociável. Finalmente, a 
autora relaciona jongo, coco e samba-chula do recôncavo 
bahiano pela característica da “amarração”, desafios 
cantados que ainda precisamos ouvir com mais atenção, 
diz ela. Aprendendo a ouvir, tomar a música, ela mesma e 
a sua execução, como fonte, como performance.
No nosso caso, temos grandes reuniões de jovens que, em 
seu processo de socialização, aprendem uns com os outros, 
vibram em conjunto, bebem, afirmam-se e rivalizam entre 

si. Os grupos se reúnem para criar uma atividade em que 
se recomponha um coletivo de execução de referências 
compartilhadas, para comemorar, reunir-se, lembrar das 
“brasas” quentes da Velha Guarda. 
Embora todos os membros do grupo exerçam outras 
atividades, a perspectiva da profissionalização está 
colocada. Tais processos implicam o reconhecimento da 
riqueza cultural das produções “do morro”, uma produção 
que se afirma de classe e étnica. A disputa por visibilidade 
e reconhecimento explica todo um sistema de rivalidades 
entre os grupos, me parece importante situar que este 
processo se dá no momento em que um discurso sobre a 
possibilidade da ascensão social está colocada de modo 
complexo e contraditório para as classes trabalhadoras 
brasileiras desde a última década.
Podemos ler aqui, ainda, um processo de individualização 
em curso. Na perspectiva da profissionalização, na 
gravação de CDs, em contratos com casas noturnas, na 
composição de grupos com o fim da apresentação vai 
se afirmando um processo que transparece na vida dos 
grupos organizadores de “rodas de samba”, nos lugares 
de liderança ou num colecionismo a partir da pesquisa 
de repertórios – quando se traz para o grupo as “brasas” 
encontradas em acervos ou no contato com os senhores 
compositores, reafirmando o lugar do pesquisador que por 
aí se distingue.
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Mas, a performance musical exerce efeitos sobre músicos 
e audiência, sobretudo na afirmação da potência do corpo 
que toca, canta, dança. Na roda se dá a mobilização de novas 
energias, a elaboração de valores a partir da experiência. 
A frequentação às rodas ensina a compartilhar uma série 
de atividades, uma corporalidade que ecoa a síncope em 
modos de dançar, nas festas, num modo de alimentar-se 
e beber. Outras esferas da vida estão relacionadas com a 
música, uma religiosidade, laços familiares que vão sendo 
tecidos em tais encontros. 
Nas rodas de samba, o princípio que rege a música, a 
síncope, que une unidades de tempo se dá não somente 
em uma música, mas também, entre as músicas que se 
seguem em uma roda de samba. Entre músicas muda 
o tom, mas a cadência se mantém, o que confere o tom 
orgiástico à experiência da roda, em que se permanece 
tocando por horas, muitas vezes sob difíceis condições, 
às madrugadas, em espaços apertados ou nas ruas, 
conduzidos pela música. 
Devo, então, estudar as categorias da musicologia, assim 
como as teorias nativas de música e sociedade, que, 
nesse caso, são apropriadas, debatidas e ressignificadas. 
Aproximando as abordagens que analisam a performance 
e seu contexto, e as que refletem sobre o “idioma musical”, 
em suas unidades e regras, temos que “a música pode 
transmitir uma extensão de intensidades” (Seeger, 1992). 
Para descrever a roda, teríamos: o surdo, os tamborins, 
cuíca, pandeiro, prato e faca, reco-reco, o agogô, repique 
de mão e, violão, cavaquinho e violão de sete cordas, 
mas a composição dos instrumentos pode variar. Pode-
se observar a conversa entre eles e há ainda afinações 

diferentes para mesmos instrumentos. Cavaquinhos tocam 
melodias diferentes, com timbres distintos, configurando 
uma polirritmia. Ouço conversas entre músicos, entre 
instrumentos, entre corpos. 
O grupo Glória ao samba, de São Paulo, começa buscando 
contatar antigos compositores do GRES Salgueiro. Os 
jovens convidam alguns senhores para um encontro, 
velhos compositores, que não se viam há algum tempo. 
Tendo localizado algumas músicas compostas por eles, 
preparam-se para tocar suas “brasas”, como dizem, no 
encontro. Essa primeira experiência marca a formação 
do grupo e delimita seu objetivo: glorificar o samba 
composto pelas “Velhas Guardas”. Atuam na organização 
de repertórios, reunindo músicos paulistas, mineiros e 
gaúchos na aprendizagem das canções, para estabelecer 
diálogos mediados pela música; produzindo encontros 
orgiásticos intergeracionais, homenagens. Jovens 
confraternizam com senhores compositores a partir do 
trabalho de recuperar músicas que há muito tempo não se 
ouve. Querem aprender. 
Outra trajetória interessante é a do grupo que reúne 
jovens paulistas, o Batalhão de Sambistas, liderado por 
Tuco, que gravou, no último ano, seu primeiro CD. Nesse 
trabalho, composições antigas são apresentadas pelo 
intérprete e seu Batalhão, que conta as histórias de seu 
contexto de composição, reconstruindo o seu mito de 
origem. No show de lançamento do disco Peso é Peso. 
Tuco e Batalhão de Sambistas, o jovem conta a história das 
músicas, construindo as paisagens da memória do samba, 
atualizando história e adensando o seu papel enquanto 
músico-pesquisador. 
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Monarco, membro da Velha Guarda da GRES Portela, 
que participa do show de lançamento do disco, canta, 
em parceria, as músicas de sua composição, diz: “Esses 
meninos me ensinaram minhas músicas”. Explicando o 
“trabalho honesto” que os jovens realizam de “garimparem” 
músicas desse repertório esquecido. Em entrevista com 
Tuco, Monarco e Nelson Sargento, minutos antes do show 
do lançamento do disco Tuco e Batalhão de Sambistas, no 
SESC Santana, em São Paulo, dizem: 
Monarco: “A minha escola não liga pra Velha Guarda, 
mas a gente tem um baú que vale ouro! A gente chega 
lá eles já vão dizendo: ‘Ô, Monarco, você vai pra cidade? 
Arruma um carro pra levar o Monarco’. Eles querem é 
faturar. A cultura da minha escola de samba tá assim: eles 
nem ligam. A gente faz o nosso papel, a Velha Guarda, 
como dizia o Juarez Barroso: ‘somos vigilantes contra os 
perigosos desvios’. 
Nelson Sargento: Quando eu conheci esses meninos, em 
Uberlândia, honestamente, eu não pensei que chegasse 
a tanto, mas depois eu comecei a acompanhar. Eles me 
deram uma camisa cor de rosa com nomes de todos os 
compositores que houve na Mangueira. Rapaz, tinha nome 
ali que nem eu tinha ouvido falar! Me afeiçoei a eles. É um 
trabalho muito bom, sério e histórico.
Monarco: Olha no peito dele é Caetano e Chico. Caetano foi 
o homem que inventou a águia da Portela.
Nelson Sargento: A Mangueira não fez o Centenário do 
Cartola. Então quando você vê esses meninos, (agora eles 
já são adultos), nota a capacidade de vocês em buscar! 
Cantam um samba da Mangueira que eu nunca ouvi na 
vida. Como é?
Monarco: Tem um..., a segunda parte o Cartola vendeu. 
Alcides cantava na Portela. O Tuco me ensinou a segunda 
parte, a gente não cantava com segunda. A gente cantava 
com verso de improviso, não sabia a segunda parte.
Nelson Sargento: Cartola sempre fez a segunda parte dos 
sambas, embora no terreiro a gente fizesse de improviso. 
Tuco: O trabalho que a gente fez foi, de certa forma, pegando 
um pouquinho dos sambas de cada Escola: do Estácio, 
Ismael, Nilton Bastos, da Portela, do Salgueiro, do Noel 
Rosa de Oliveira, mapeei dessa forma, e esses sambas 
que a gente conseguiu com o apoio do Monarco, o próprio 
Com o mesmo sangue na veia, (de Nelson Sargento). No dia 
em que a gente se conheceu, você cantou esse samba. [diz 
a Nelson Sargento].
Monarco: Ele falou no nome de um injustiçado em quem 
ninguém fala. Você vê, todas as coisas do Ismael, com 
Nilton Bastos e Chico Alves. Mas ninguém se lembra de 
Nilton, foi um injustiçado...
Nelson Sargento: Conheci Tuco há anos atrás.  Ver a juventude 
prestigiando a Velha Guarda é uma coisa muito boa. 

Monarco: Fico feliz de ver um garoto lutando pra manter o 
samba puro. Olha só, ele me ensinou um samba meu! Isso 
é uma coisa interessante. O secretário da escola, música 
minha com Picolino. Eu sei dizer que eu estava num hotel 
em Santo André e ele apareceu lá: ‘Monarco e O Secretario 
da escola?’ Cantamos, aí, quando chegou na segunda eu 
me engastalhei. E ele sabia! Vê que coisa interessante, ele 
tá com a cabeça fresca, é jovem... 
Ensinei algumas coisas do baú nosso lá da Portela, que 
ele não sabia a segunda. Coisas do Chico Santana, até por 
telefone mesmo. No Rio, no teatro Rival, cantei com ele lá. 
Se não registrar isso vai se perder por aí. Fazíamos isso 
espontaneamente sem pensar em gravar, sem pensar em 
nada, não tinha essa coisa de gravar.
Sargento: Meu samba tem a minha cara. Não sei fazer um 
samba no estilo x. Faço o meu samba, se gostar, canta. 
Monarco: Mostrei um poema do meu velho pai pra ele, ele 
botou música. Eu nem sabia. Eu queria, ela queria, eu fugia, 
ela chegava...[declama]. Isso é um poema de meu pai, que 
ele deixou pra mim num embrulhinho assim. Mostrei pra 
ele. Ele se interessou, musicou e gravou. Ele não canta 
sucessos, ele gosta da coisa verdadeira,  ali, tranquila.
Sargento: E o prazer de registrar, levantar coisas que 
estavam quase perdidas. Devo dizer que botou também 
segunda parte num samba meu”.
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Nessas falas temos a relação do jovem músico-
pesquisador com os senhores compositores de outra 
geração, numa relação de mútua dependência e 
admiração. Retomando o cotidiano dos grupos de jovens 
sambistas, temos a elaboração de homenagens aos velhos 
compositores a partir dos repertórios buscados, disputados, 
tocados em tais eventos. Na Portela, diferentes grupos, 
oriundos de São Paulo, Uberlândia/MG, Porto Alegre/RS, 
reúnem-se para homenagear os velhos compositores, 
alguns já falecidos. Na casa de Dona Nenê, esposa do 
falecido Manacéia, no bairro de Osvaldo Cruz, em outubro 
de 2010, os jovens fazem uma roda, cantando novamente 
sambas que há muito não eram executados. 
Depois, realizaram uma série de homenagens a Chico 
Santana, reunindo-se, em Uberlândia (julho de 2011), 
depois em São Paulo (setembro de 2011), em Mauá/SP 
(outubro de 2011) e, depois, na Portelinha (novembro de 
2011). Na data do aniversário de Chico Santana, reúnem-
se em Osvaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro, os 
grupos tocam as músicas do compositor. O contato com 
os sambistas idosos, com os intelectuais que estudam 
a história do samba e entre grupos de jovens músicos 
pesquisadores se dá intensamente em tais momentos. O 
improviso no Partido Alto costuma encerrar tais encontros 
de modo orgiástico, em alta noite. Há alguns anos, o filme 
O mistério do samba, fez o mesmo movimento de busca, 
entre os senhores e senhoras da Portela, das canções 
esquecidas, guardadas nas caixas de sapato, gravadas 
em fitas cassete, ouvidas na infância da filha de Manacéia. 
http://vimeo.com/channels/filmeetnografico#32687324

A pesquisa parece nos fazer operar uma contradição 
entre ética e vibração. Retomando o material e as 
histórias ouvidas em campo, as paisagens imaginadas 
que circulam entre os membros do grupo, as letras das 
canções, as histórias das músicas, narradas como uma 
riqueza que se compartilha e se disputa, levam-nos para 
o caminho de configurar um ethos. Mas, ao mantermos 
o foco no processo, na aprendizagem do músico, que se 
dá na roda de samba, reencontramos as dimensões da 
vibração, do encontro orgiástico mediado pelo som. Talvez 
tais dimensões não se oponham na compreensão do que 
está em questão para tais sujeitos, e possamos afirmar 
aqui uma ética da vibração.

VIBRAÇÃO CURA
AS LETRAS
Como vimos, o ritmista conhece as canções que acompanha 
de um repertório compartilhado pelo grupo, canções 
ouvidas em casa, com os pais ou nos bares em que grupos 
de homens batucam e cantam. A letra é fundamental 
nesse primeiro processo de memorização. Tais músicos 
não partem da leitura da notação musical e se chegam 
a ela é devido ao seu processo de pesquisa, quando se 
encontram partituras publicadas em livros ou em arquivos 
(discotecas, filmotecas, MIS, Biblioteca Nacional, IMS, 
entre inúmeros outros acervos). 
Tocar a música, então, é algo que demanda um saber, 
reconhecer células rítmicas e reproduzi-las no seu 
instrumento. Para tocar de ouvido e improvisar é preciso 
antes de mais nada ter uma intimidade com o seu 
instrumento, conhecer o braço do instrumento, no caso do 
violão. Cirino (2005) diz que o músico popular é intérprete 
e criador, deve conhecer a música e reapresentá-la a cada 
performance, ele é compositor e intérprete.
Juninho Alves, membro do grupo Glória ao Samba, jovem 
que aprendeu a tocar violão com o seu pai e deu aulas 
de violão na Igreja de seu bairro na periferia de São 
Paulo, depois, ouvindo samba, faz a eleição do violão de 
sete cordas e vai-se profissionalizando na frequentação 
às rodas de samba, na participação nesses grupos. Ele 
comenta seu aprendizado:
 “O músico vai na roda de samba e aprende samba. Tem 
muito samba que o cara nunca ouviu, ele aprendeu na 
roda de samba. O cara que toca instrumento de percussão 
também, geralmente é essa coisa mais espontânea, o cara 
pega o tamborim, pega um outro instrumento... O cara 
aprende vivendo, aprende ali com o dia-a-dia. Aprende no 
boteco, aprende cantando. Onde tiver um samba o cara se 
encosta, aprende a letra, canta junto. 
Mas, cada vez mais, tem gente que está se propondo a 
se dedicar. Ôpa, espera aí! Quem é que está tocando o 
tamborim? Eliseu, Luna e Marçal, esse trio de tamborins 
que gravou durante as décadas de 60 e 70. Uma trinca 
de tamborins que eles gravavam fazendo uma polirritmia. 
Cada um com uma batida diferente, mas era muito casado, 
era uma coisa bem pensada, bem organizada. Eles 
tinham o ritmo dentro de si, um entrosamento, tanto que 
gravavam direto em estúdio. São as principais gravações, 
referências, não só no tamborim, mas percussão em geral. 
Marçal gravando cuíca no disco do Cartola, entre outros. 
Estavam sempre envolvidos em gravações de sucesso, 
Clara Nunes, Alberto Ribeiro, Joao Nogueira, intérpretes 
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mais famosos da época. Antes também já tinha Bucy 
Moreira, Arnô Carnegal, uma geração antes, o próprio Bide, 
também, gravavam tamborins nas décadas de 30 e 40. E o 
tamborim que dava a base da síncope do cavaquinho e até 
do violão, mesmo. [Toca]. 
Dinho e Meira, dois grandes violonistas, sacando como o 
tamborim é determinante na levada do violão do samba, 
[toca], ele começaram a, cada vez mais, preencher para 
que o som ficasse mais casado com toda essa batucada 
volumosa que tinha, que é caraterística de alguns discos, 
principalmente de um samba de terreiro que tinha mais 
preenchimento, mais instrumentos participando. Ao passo 
que se você pega o regional, o choro, é mais voltado para 
o instrumento harmônico, com menos instrumentos de 
percussão.
E, como harmonizar isso? Como a música brasileira trabalha 
com essas cadências, que estão em toda música popular, 
música negra? A gente chama de um termo comum, uma 
gíria do samba, é o ‘quadrado’. O ‘quadradinho do samba’ 
é uma cadência que você usa, geralmente que você usa 
em todas as músicas. O violão vem fazendo alguns clichês. 
[toca]. O fraseado do violão, o quadrado do samba. Você 
quer que fale alguma coisa do ponto de vista teórico? O 
outro termo que a gente usa é o 2, 5, das músicas populares. 
(...)
Acredito que o músico que se propõe a ouvir e a reproduzir, 
que tem um ouvido, que tem essa sensibilidade de ouvir e 
sentir, escutar uma nota e localizar ela aqui [no braço do 
violão], tem muito mais versatilidade que o músico que se 
condicionou a ver a nota numa folha, a trabalhar com o que 
está predeterminado, ele não ousa criar nada” (Juninho 
Sete Cordas. São Paulo, 2011).
O aspecto da aprendizagem prática na participação na 
roda é sublinhado por Juninho Sete Cordas. Neder (2001) 
menciona, num estudo sobre a aprendizagem no jazz do sul 
dos Estados Unidos, esse aspecto da socialização, que vai 
se dando desde a infância, ouvindo os pais cantarolarem, 
nos cultos, com a intensidade emocional mobilizada pelas 
performances religiosas, trocando discos, até a aquisição 
do primeiro instrumento (saxofone, tuba, bateria), o 
exercício da capacidade improvisatória “do jazzista em 
formação, que deve estabelecer uma interação harmônica 
entre ouvido, aparelho motor e instrumento, o que 
exige treinamento avançado - e o uso da lógica” (Neder, 
2001:125).
Sublinhando sua capacidade como pesquisador, o jovem 
músico narra a opção pelo seu instrumento, mas para fazer 
isso, conta a história do choro no Brasil: 
“Na história do violão no choro, o flautista, (isso pensando 
em 1800 e alguma coisa - bem no começo da atividade 
dos músicos no Brasil), os melodistas geralmente tocavam 

flauta ou algum instrumento de sopro, clarinete também. 
O violonista ia pegando de ouvido, ia caçando no braço do 
violão. A primeira referência que ele tinha, ele ia procurando 
uma melodia, achava algum baixo, alguma nota grave. 
Surgiu essa coisa: ‘Fica legal isso, esse contraponto, para 
dialogar com uma melodia principal. Foi chamado baixaria 
- fazer uma resposta para uma melodia que vem e construir 
uma outra. Esse contraponto que o baixo faz, essa melodia 
que ele fazia para dialogar com a melodia principal, foi 
chamado baixaria. 
O próprio Pixinguinha na década de 40, pegou um outro 
flautista Benedito Lacerda e gravaram boa parte do 
repertório dele. A melodia vinha da flauta, o Pixinguinha 
fazia uma intervenção com a melodia em terças ou em 
baixarias. E o Dino, tinha outros na Regional de Benedito 
Lacerda, mas ele foi o principal, junto com Meira, 
gravavam, tocavam com o Pixinguinha. No século XIX, 
outros violonistas, que já vinham tocando, o irmão do 
Pixinguinha, China, fez parte desse período inicial dessa 
parte antiga do Choro. Dino, um pouco depois, absorveu 
essa escola das rodas, dos discos e pegou mais influencia 
com o Pixinguinha, que era um arranjador que fazia isso, 
contrapor as melodias. 
São dois pioneiros no violão de sete cordas: o Tuti e o China. 
Os violonistas viram essa necessidade de fazer essas 
baixarias, de trabalhar com o grave como ponto de partida 
principal, meio que em consequência disso. Constrói uma 
frase aqui [no braço do violão], e, depois, a harmonia vem 
junto. Mas a gente sempre está pensando o fraseado. 
É esse caminho que a gente vai ouvindo nos discos. 
A principal escola é escutar. O que ele está fazendo? O 
acorde, aprender os clichês, as frases mais comuns que 
a gente escuta nas músicas. Dino deu uma roupagem 
mais nova, pega a influência do Pixinguinha e deixa uma 
coisa mais sólida, mais definida e o violão fez sucesso. 
Você pega o disco do Cartola, por exemplo, o violão do 
Dino está bem marcado, bem alto, deixa a música bonita, 
dá um recurso bonito. Inclusive no samba também tem 
esse preenchimento, uma conversa com a melodia que 
está sendo cantada.
Eu, quando ouvi o disco do Cartola, com essa música aqui 
chamada Disfarça e chora, que tem essa introdução. Mas 
eu não vou cantar, né?: Chora, disfarça e chora, [toca]... 
Eu escutava esse ritmo, essa puxada que esses vilões 
faziam, essa divisão que eles usam, influenciados muito 
pelo tamborim, né? E eu falava: ‘Nossa o que é isso?’ Eu 
prestava atenção à essa nota grave e vi que o violão (que 
eu tinha) não tem essa nota aqui. Aí fui me envolvendo 
cada vez mais, comprando CDs, comprando discos, indo 
em sebos, indo em rodas e vendo outros violonistas. Vi 
que... Falei: ‘Eu gosto disso aí realmente’. Peguei o violão 
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e tudo o que apareceu eu fui tirando e com isso você vai 
transformando o seu vocabulário de frases [toca]. Pega os 
clichês e de acordo com as circunstâncias vai trabalhando 
em cima disso” .
O jovem músico segue discutindo os aspectos da 
linguagem específica que funda nosso campo de práticas, 
aproxima samba e choro e apresenta seus espaços de 
aprendizado: a escuta, a roda de samba e tocar na noite, 
onde aquele que não conhece, ‘caça’. Mas, é significativo 
o modo como ele recorre à narrativa da história da música, 
que reconstrói a partir de seu interesse em pesquisar, à 
sua própria história de relação com os instrumentos e 
com o gênero musical. 
“Tem um outro instrumento [pega o cavaquinho, toca, 
afina]. Cavaquinho também é um instrumento que eu gosto 
muito, em que me aventuro um pouco, gosto de tentar 
sugar um pouco o jeito que cavaquinistas palhetavam, 
cada um com uma maneira bem distinta. Só pra citar dois 
nomes que ficaram mais conhecidos, Jonas e Canhoto, 
dois cavaquinhos que trabalharam intensamente no 
choro e no samba, quase na mesma proporção. Outro 
que eu gosto de citar é o Mané do Cavaquinho, que 
pegou, com um pouco mais de preenchimento, um jeito 
mais moderno de tocar. Parece que ele pegou o jeito do 
Canhoto de tocar. Outro é o Carlinhos, um cavaquinho 
bem swingado, que ele afinou em bandolim, que dá uma 
sonoridade de um grave extremo e um agudo extremo, 
que dá uma tecitura maior. 
O cavaquinho é um instrumento meio marginal, que tem 
poucos métodos, poucas pessoas se dedicam a passar 
isso de uma maneira mais concreta, de modo mais 
teórico, com o fundamento da palhetada. Você pega 
outros instrumentos tem citações, de métodos, livros e 
peças... Um grande nome é o Waldir Azevedo, o maior 
solista, o maior compositor pra cavaquinho é o Waldir 
Azevedo. Os cavaquinistas às vezes não sabem o nome 
de um Jonas, de um Carlinhos. Claro que existe gente que 
vai atrás, pesquisa. O violão, não, tem mais compromisso. 
Vou tocar uma coisinha aqui, chega de papo: [toca O 
brasileirinho]. O brasileirinho, de Waldir Azevedo. O 
chorinho. Diz a lenda que ele estava trocando as cordas 
do cavaquinho, afinando as cordas ele começou a 
improvisar, aí saiu a primeira parte, uma brincadeira que 
mudou a vida dele. Além de ser o maior solista de choro é 
o mais bem sucedido.
O samba e o choro tem uma origem bem próxima, vieram do 
mesmo ambiente. O samba é mais afro, veio dos cânticos 
dos africanos, o canto, o batuque, festa religiosa... Os 
instrumentos percussivos tem influência nisso. Bem nos 
primórdios da historia toda, a maneira de tocar uma polca, 
até a própria valsa, já tem um balanço, uma dança diferente, 

essas polcas eram abrasileiradas porque os pianistas 
davam uma interpretação. Não tinha disco, até os flautistas 
separavam uma melodia de uma polca... O choro vem disso, 
desse fraseado ser mais chorado. Tem coisa do fado, esse 
bandolim, bem choroso... O samba, essa necessidade de 
cantar, colocava letra nessas melodias, as modinhas das 
serenatas, os boêmios se reuniam pra tocar violão e cantar. 
O choro é o pai de toda a história, o choro foi mais comum, 
é o que se tem notícia. O samba foi chegando aos poucos, 
quando virou o século, o negro, com mais liberdade... Esse 
outro movimento era mais embranquecido, mais europeu, 
elitizado, a modinha é mais poética, com letras complexas. 
Outro pólo importante é a casa da Tia Ciata, os negros com 
um pouco mais de autonomia formaram a Pequena África. 
Dizem que conviviam no mesmo ambiente: na sala, o 
choro, na cozinha, o samba e, no quintal, a macumba. Mas 
os chorões iam, tocavam choros e iam pro samba. É bem 
próximo, os dois são ricos da mesma maneira” (Juninho 
Alves Sete Cordas).
Enfatizando o samba como forma particular e dinâmica, 
como diferença, como linguagem que articula e forma 
subjetividades, viso os saberes mobilizados em tais 
processos. No samba ou no choro, improvisa-se a partir 
de um rol de possibilidades prescritas. A improvisação se 
dá a partir de padrões. O quadrado do samba organiza, 
para o violão e o cavaquinho, a combinação de acordes 
em sequências. O músico popular afirma uma noção de 
criatividade, mas, segundo uma concepção específica, 
a harmonia acompanha improvisando dentro de regras 
claras incorporadas. O violonista segue explicando um 
modo de fazer:
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Comentando a participação do violão na roda, diz: 
“A harmonia está relacionada com o acompanhamento 
de uma melodia. O contraponto vem para harmonizar 
alguma coisa. Na teoria se diz, função melódica e 
função harmônica. O violão de sete cordas usa a voz do 
contraponto pra trabalhar com um acorde. O baixo é um 
guia. Nesse violão do choro, o baixo está sempre mudando. 
Ao passo que na bossa nova, você reduz tudo isso, não vai 
fazer tanta variação, só pra dar o exemplo de outro tipo 
de violão. O contraponto tem predominância. Não preciso 
fazer contraponto com frases, só com inversão. O baixo 
fica sempre dialogando, sempre pensando em inverter. A 
inversão você pega um acorde três notas mi, o primeiro 
grau, o terceiro, o quinto, uma sétima, com o mesmo 
acorde. É saber lidar com isso. Músico que não toca samba 
e choro não tem essa prática.
Na síncopa, você pega o tempo forte em ritmos regionais: 
o jongo em São Paulo, em Minas Gerais as Congadas, no 
Pernambuco, Jongo [toca]. Essa síncopa tá aqui, olha: 
[marca o tempo com o pé e toca, mostra os acentos, no 
segundo tempo]. Já começa em cima. O acento forte 
nunca está no começo do tempo forte, está sempre no..., 
ou mesmo que ela esteja no tempo forte, ele nunca está 
na parte forte, está na parte fraca, está sempre no dois, 
desloca o tempo forte e acentua em lugares... Ao passo 
que, se você pega, um rock, um blues, o tempo forte 
vem casado com o chão [da batida do seu pé no tempo 
1], o tempo forte é o forte. No samba, mais ainda que no 
choro, pelo fato de ser mais rítmico”. (Juninho (Alves) Sete 
Cordas, em entrevista a mim concedida, em São Paulo, em 
dezembro de 2011).
Os jovens músicos expõem um aprendizado, um modo 
de fazer, me ensinam a partir das categorias apreendidas 
no caminho de sua formação. Buscando dar conta 
da linguagem que é o samba, Naveda (2011) fala em 
“micropadrões de intensidade”, que põem em inter-
relação “tempo, acento, timbre e propriedades métricas”. 
Há uma necessidade de buscar relações entre aspectos 
não relacionados na teoria musical erudita para dar conta 
de aspectos fundamentais como a polirritmia e a dança. 
Naveda e Gouyon (2011) apontam que o samba, sua 
experiência do tempo e o fluxo de experiências múltiplas 
não estão bem representados nas categorias da teoria 
musical de metro e ritmo. Considerar que o samba tem um 
tempo binário, com acento no segundo beat, (tempo fraco) 
ou “uma textura de métrica polirítmica” são definições 
que não esgotam nosso objeto. “De uma perspectiva 
sócio-histórica, o ritmo deve ser compreendido como 
um conceito formado por modalidades de experiência 
indissociáveis e fortemente enraizadas no tempo e na 
ação sobre o tempo”, dizem os autores.

“O quadrado, apelido carinhoso que a 
gente dá pra essa cadência, é o feijão 
com arroz da jogada. Mas existem 
outros caminhos também, que é uma 
preparação para o quarto grau que 
é chamada de “subida”. Na roda de 
samba o cara fala o tom e quem está 
acompanhando caça, ele presume 
que você conheça o samba e, se não 
conhecer, você caça. Na harmonia 
você tem possibilidades, caminhos 
que vão dar no mesmo lugar, e se 
você tiver bom senso, criatividade, 
vai soar bem. No mínimo tem duas 
maneiras. Outra possibilidade em 
comum que as melodias do samba 
pedem é essa aqui: [toca]. Voltou para 
o quadrado de novo, é só preparação 
para o quarto grau”. 

Juninho Alves Sete Cordas
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Sandroni(2001) também identifica uma insatisfação no 
modo como a música tem sido pensada pela musicologia. 
A polêmica sobre a síncope, figura musical pensada a 
partir do contexto da música clássica europeia que é 
largamente utilizada para pensar o samba, indica que 
o campo do samba incorporou o conceito, que parte do 
pressuposto do que sejam os tempos fortes ou fracos 
num compasso. O que era exceção, a síncope, vira regra 
na música popular brasileira. Mas, em Naveda e Gouyon 
(2011), temos a inter-relação entre os vários aspectos 
- tempo, acento, timbre, pelo menos - demarcando um 
código, uma corporalidade específica. 
Desembaraçada dessa matemática regular e objetiva que 
seria o compasso, talvez a noção de síncope se recoloque 
em outros termos. Ouvindo as falas dos sujeitos, temos 
pistas a seguir: “No samba, o violão que faz o contraponto 
tem predominância”. “A síncope desloca o tempo 
forte acentuando tempos fracos”. Nessas explicações, 
os jovens selecionam os elementos importantes na 
caracterização de uma linguagem que constitui uma ética 
da vibração. Acentuar os tempos fracos, a predominância 
do contraponto, são elementos que indicam os passos a 
seguir no aprofundamento dessa investigação. Por ora, 
poderíamos afirmar que se a intensidade também faz a 
duração, no que depender dos grupos estudados, a vibração 
performada na execução das “brasas” garimpadas entre 
os mais velhos deve garantir longa vida ao samba das 
Velhas Guardas.
Para concluir, gostaria de citar um fragmento de um 
pequeno ensaio de Roland Barthes sobre música, chamado 
“A escuta”. O autor diz que para perceber vibrações, é 
preciso “uma escuta flutuante, que faça a ponte entre 
a neutralidade e o engajamento” (Barthes, 1990 :225). 
Ouvir o movimento do corpo, as modulações harmônicas 
produzidas pela voz, pelo braço que toca o cavaquinho. 
Essa escuta só existirá com a condição de se aceitar o 
risco, diz o autor. “Escuta sua significância bruta”. Gostaria 
de me posicionar na defesa da significância dessa música 
e de um modo de aprender específico vigente há tempos 
entre músicos populares. 

FIGURA 1: O QUADRADO DO SAMBA.

SEQUÊNCIA DO SAMBA, ESCRITA POR 
JUNINHO SETE CORDAS.

 

O QUADRADO DO SAMBA – CAVAQUINHO. 
(Pauta desenhada por Paulo Mathias na explicação 
das sequência a partir das quais se improvisa na roda 
de samba).
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Quando se fala em 'preservação' da tradição do samba 
hoje em dia, leia-se 'engessar' essa tradição. Ao 

contrário dos autores clássicos (Ismael, Noel Rosa...) que 
reinventavam o samba com estilo próprio e inovação, 
os puristas de hoje escutam discos dos anos 60/70, ou 
mais antigos e reproduzem (muitas vezes sem sucesso) 
as estruturas consideradas por eles intocáveis, isso é um 
sintoma visível hoje, tanto em São Paulo como no Rio. Há 
uma reverência exagerada ao passado.
 Pessoas se vestindo como malandros cariocas do começo 
do século XX, enquanto isso, ritmos periféricos como Funk, 
Rap e Tecno-Brega assumem o diálogo com as questões 
contemporâneas, coisa que o samba parece ter perdido 
há muito tempo.
Antigamente, um sambista ganhava status quando criava 
alguma coisa, um passo, um jeito de tocar um instrumento 
ou no modo de compor. Hoje em dia, as pessoas se 
preocupam mais em engessar uma tradição sagrada, 
intocável, repleto de regras e limitações de toda natureza. 
Nas diversas manifestações de cultura tradicional 
pelo Brasil, a arte popular e a tradição dialogam com o 
contemporâneo, é possível ver alguns temas do noticiário, 
como Sadam Russem, uma citação de alguma canção do 
Roberto Carlos ou alguma outra coisa ligada a cultura de 
massa. Essa tradição é reinventada constantemente e é 
justamente essa reinvenção que garante a sua própria 
sobrevivência. 
 Enquanto isso, o 'samba militante' agoniza porque perdeu 
a capacidade de criar, de inventar novas tradições. 
 Sobre o samba paulista existe a meu ver dois tipos: o de 
rádio, representado por Adoniran e Vanzolini, que é uma 

reivenção do próprio samba carioca de rádio.(O samba 
carioca se impôs na rádio e foi pela rádio que se espalhou 
por todo Brasil: Noel e Ismael que instituiu um modelo de 
Brasil.) Adoniran e Vanzolini resultam numa tentativa de 
se aproximar desse modelo, mas o resultado é carregado 
de sotaque e acabou resultando em algo original, como 
um defeito benéfico, nasceu um estilo próprio, que depois 
passou a ser tratada como tradição. A outra vertente é o 
samba rural e seus desdobramentos urbanos. 
O samba rural resultou nos cordões carnavalescos e em 
sambistas como Geraldo Filme,
Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro, Talismã, 
entre outros que nunca conseguiram gravar um disco ou 
registrar as suas canções. 
O meio termo entre esses dois universos, samba rural e 
samba de rádio, talvez seja representado por Germano 
Mathias, o sambista paulista que mais se aproximou 
do modelo carioca sem perder o sotaque, entre a rádio 
e o batuque dos cordões paulistanos, dos engraxates do 
centro da cidade. 
Embora aja uma militância em nome da tradição do samba 
paulista, enxergo muito pouco o legado dos clássicos do 
samba paulista nas novas gerações. No meio do samba, 
continuo vendo apenas um culto mítico ao samba Rio De 
Janeiro (de outrora). Fazendo-me perceber a tradição 
do samba paulista nas músicas de , Itamar Assumpção, 
Premeditando o Breque, André Abujanra, Mauricio Pereira, 
Luiz Tatit todos eles 'não sambistas', mas que dialogam 
com a cidade e seus aspectos contemporâneos, assumindo 
a transformação, o ritmo frenético da cidade, da estética 
do defeito, que pode virar uma tradição algum dia.

Ensaio_

SAMBA PAULISTA E O CONTEMPORÂNEO
ENTRE A TRADIÇÃO E O DEFEITO

por Kiko Dinucci
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Artigo_

SOMOS PAULISTAS E SAMBAMOS 
PRA CACHORRO...!

por Tadeu Kaçula

Ouvimos, diariamente, os representantes do poder público 
discursar a favor de uma política de inclusão social, 
inclusão digital e até mesmo inclusão étno-racial. Mas o 
que mais nos impressiona é a falta de respeitabilidade 
que ano após anos resvala nos principais mantenedores e 
cuidadores da cultura do Samba, bem como o processo de 
invisibilidade ao qual esse mesmo poder, público, submete 
o mais popular da música popular brasileira: o Samba.
Presenciamos, há alguns anos, uma tentativa de 
descaracterização das legítimas manifestações artístico-
culturais existentes em nossa cidade, por meio de um 
processo de exclusão cultural dos atores que fazem a 
manutenção e a propagação periódica da história. As 
origens e importância política do Samba, que nasce com 
objetivos de sociabilidade étnica, resistência cultural, 
manutenção dos aspectos peculiares de identidade étnico-
racial e como um espaço de organização de construção 
de conhecimentos transmitidos através da oralidade dos 
velhos mestres do Samba, respeitando as tradições de 
matriz africana.

“ ...Eu sou paulista...
Gosto de samba.
Na Barra Funda também tem gente bamba...
Somos paulistas e sambamos pra cachorro. 
Pra ser sambista não precisa ser do morro”

Geraldo Filme
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Em São Paulo, os atores, os promotores e cuidadores da 
cultura popular periférica da maior cidade da América 
Latina mais uma vez ficaram de fora, pelo terceiro ano 
consecutivo, da programação da “Virada Cultural”, evento 
que reúne cerca de 30.000 pessoas que transitam por 
20 palcos espalhados no centro da cidade, evento esse 
que custa Milhões para os cofres públicos, pagos com 
os impostos diuturnamente. Mas este episódio não é 
exclusividade da cidade de São Paulo, pois o mesmo 
acontece na cidade do Rio de Janeiro.
 A visibilidade que se dá ao samba e aos sambistas fica 
única e, exclusivamente, a cargo dos agentes promotores 
desta cultura ou mesmo por parte dos próprios atores que 
desenvolvem o gênero como meio de sobrevivência e 
resistência étnico-cultural. Não há qualquer ação política 
do Estado para fomentar e fortalecer as ações culturais 
desenvolvidas pelos sambistas que atuam no subúrbio 
da cidade, estes que preservam e valorizam as raízes da 
história e da memória do Samba; ao contrário, o poder 
público da mais visibilidade aos artistas midiáticos e 
inviabiliza e “invisibiliza” os demais atores que cultuam e 
preservam o mesmo gênero musical!
É inadmissível que o sambista ainda sofra esse tipo de 
exclusão e invisibilidade frente às diversas políticas 
públicas que contemplam outros seguimentos culturais.O 
Samba em São Paulo tem uma história que se confunde 
com a própria história da cidade bem como do nosso 
prospero e geograficamente privilegiado Estado. Em 1914, 
nasce uma das principais manifestações “Sambísticas” e 
carnavalesca de São Paulo, o Grupo Barra Funda que foi 

fundado pelos irmãos Dionísio Barbosa e Luiz Barbosa.
Em uma viagem antropológica pelo interior do Brasil 
na década de 1930, Mário de Andrade desenvolve uma 
pesquisa sobre as manifestações culturais no interior de 
São Paulo e, ao se encontrar com um grupo de foliões 
que batucavam um ritmo envolvente e peculiar, identifica 
e denomina-os como “Samba de Bumbo” sendo este a 
“célula mãe” do Samba Paulista.
Já nos idos da década de 1956, Carlos Alberto Caetano 
(Carlão do Peruche) funda a Escola de Samba Unidos do 
Peruche, mas antes participou de uma das principais 
Escolas de Samba de São Paulo, a Lava Pés, fundada em 
1937 por Madrinha Eunice e Chico Pinga sendo a escola 
de samba mais antiga em atividade no Carnaval Paulista.
A tradição que o Samba, em especial o Samba de 
São Paulo, guarda nos anais de sua história, desperta 
um sentimento de igualdade comparado à tradição 
conhecida em outras regiões do Brasil. A cada dia, a cada 
semana, a cada ano essa tradição se instala com muito 
mais fulgor nos corações dos mais variados sambistas, 
nas diversas regiões da cidade, tornando-os mantedores 
da nossa cultura.
Grandes quilombos urbanos formam-se, a cada dia, nas 
longínquas regiões periféricas em defesa de nossa cultura 
e na valorização do nosso velho e bom samba. Embora 
não seja um desses quilombos periféricos, temos uma 
enorme satisfação em coordenar diversos e importantes 
movimentos de samba de São Paulo, situados desde o 
centro velho de nossa cidade às mais longínquo regiões 
periféricas de nosso Estado.
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Há alguns anos, existe uma grande movimentação de 
sambistas também preocupados com a preservação do 
samba e da memória dos baluartes. Veteranos que, com 
muita resistência e perseverança, iniciaram na década 
de 20 uma luta contra preconceitos étnicos e sociais em 
defesa do Samba. Posso destacar alguns movimentos que 
protagonizam ações onde o samba é o principal elemento 
de resistência cultural. São eles: Projeto Nosso Samba, 
Samba da Laje, Pagode do Cafofo, Samba da Tenda, Samba 
da Vela, Comunidade Maria Cursi, Samba do Baú, Samba 
de Todos os Tempos, Cupinzeiro, Samba da Toca, Pagode 
do Sobrado, Samba da Ponte, Samba da Feira, Comunidade 
Samba Jorge, Canto pra Velha Guarda, Samba da Alegria, 
Samba do Livro, Abrigo de Vagabundo, Samba da Paz, 
Projeto Cultural Samba Autêntico (Rua do Samba Paulista), 
dentre outros sambistas que objetivam as mesmas lutas, 
coletivizando sem participar de uma comunidade de samba.
A história do samba de São Paulo é linda e com belas 
páginas que já foram escritas por grandes bambas do 
nosso samba, como Dionísio Barbosa, Geraldo Filme, 
Paulistinha, Pé Rachado, Germano Matias, Zeca da Casa 
Verde, Dona Olímpia, Dona Sinhá, Madrinha Eunice, Dona 
Lola, Seu Dito Caipira, Toniquinho Batuqueiro, Seu Carlão do 
Peruche, Talismã, Ideval, Zelão, Juarez da Cruz, Henricão, 
Pato N’Água, Seu Nenê, Xangô da Vila Maria, Tia Lourdes, 
Tia Zefinha, Benedito Lobo, Plínio Marcos, Mestre Feijoada, 
Osvaldinho da Cuíca, todas as Velhas Guardas e tantos 
outros que, sem sombra de dúvidas, se destacam no 
cenário cultural como verdadeiros “Heróis do Samba”!  
Não somos adeptos às políticas “intra-partidárias” nem 
tão pouco temos em nossos discursos e ações qualquer 
tipo de fala “viciada” oriundas de partidos políticos e 
nem ostentamos estandartes, símbolos e nem brasões 
partidários, seja das alas esquerdistas, direitistas ou 
“centro-acomodados”, porém, é preciso explicitar que a 
expertise ideológica dos cuidadores do Samba em São 
Paulo defende uma bandeira política não partidária que 
dialoga com a real democracia social e cultural prevista na 
constituição brasileira.
Vivemos um momento histórico de pleno crescimento 
econômico e social em nosso país, mas os desafios que 
os nossos governos ainda estão por enfrentar são muitos.
Entendemos que o processo de democratização que 
viabilizará de forma inclusiva e igualitária a diversidade 
cultural existentes em nosso país, somente, será possível a 
partir da vontade política dos gestores públicos que detêm 
as “in-competências” de fomentar a cultura em toda sua 
diversidade, ocasionando, de certa forma, um verdadeiro 
reconhecimento das entidades, atores, cuidadores e 
mantedores da cultura popular brasileira, em especial, do 
Samba em nosso estado.

Somos frutos de gerações de militantes e amantes do 
Samba que, sem sombras de dúvidas, foram responsáveis 
diretos por hoje cultuarmos, preservarmos e difundirmos 
o samba em âmbito nacional. 
Diferentemente do centralismo democrático, regulador 
e excludente imposto pela elite que comanda, há anos, 
o estado de São Paulo, acreditamos que a inclusão 
sociocultural de quem, de fato, faz a cultura do povo é 
fundamental para que haja a verdadeira democracia 
em nosso estado propiciando assim, um ambiente mais 
igualitário, includente e livre do processo de “Estadania” 
ao qual vivemos, periodicamente, com o estado brasileiro 
ditando todas as regras sociais, políticas e culturais de 
nossa sociedade.
Se a cultura vem do povo, entendemos que é o povo quem 
deve promovê-la e discutir propostas de estruturação 
das diversas manifestações musico culturais, existentes 
em nosso país, bem como dar todos os indicadores para 
os gestores públicos e de como pensar e administrar o 
estado, pois fazendo uma pequena e humilde referência 
a Karl Marx, “O Estado deve se organizar a partir das 
necessidades estruturais e culturais do povo e não o povo 
se moldar ao sistema do - centralismo democrático - 
imposto pelo Estado”.
Fazendo aqui uma pequena alusão ao grande pensador 
W. Adorno da escola de Frankfurt, que misturava crítica 
econômica e crítica cultural da sociedade capitalista, 
é imprescindível explicitar que somos “fazedores” e 
curadores da cultura que consumimos sem filisteísmo ou 
conivências com este modelo alienador e predatório criado 
pela indústria cultural que insiste em promover descultura, 
de péssima qualidade, para a grande massa e fomentar 
cultura de qualidade apenas para a burguesia.
Este artigo tem o objetivo de fomentar uma discussão 
aprofundada sobre os valores e os impactos sociais 
promovidos pela cultura do Samba em nosso Estado bem 
como alertar para os processos de invisibilidades aos 
quais os sambistas de São Paulo estão protagonizando 
neste, infeliz, episódio da vida real.

T. Kaçula é Sambista e Sociólogo
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Já foi dito que ele nasce do coração. Que agoniza, mas 
não morre... Ainda assim, até túmulo para ele já deram um 
jeito de encontrar! A metáfora do Samba como ser vivo é 
frequente e a ela recorro para justificar o título deste ensaio, 
que, naturalmente, não pretende encerrar o inesgotável 
assunto: São Paulo não é túmulo, mas berço de um Samba 
Caipira Urbano.
A urbanização da cidade foi muito veloz e nada planejada. 
Geraldo Filme expressou a inevitabilidade dessa 
urbanização cantando São Paulo, menino grande (“São 
Paulo, menino grande, cresceu, não pode mais parar”). Para 
se ter uma ideia, somente na primeira década do século 
XIX, a população da capital praticamente quadruplicou, 
saindo de cerca de 65 mil e chegando a quase 240 mil 
habitantes¹. Recém abolida a escravidão no Brasil, em 
1888, as cidades brasileiras passaram a receber um grande 
contingente populacional formado, em parte, pelos negros 
libertos que trabalhavam nas extensas fazendas do interior 
paulista, em parte, pelos imigrantes europeus que viriam 
a substitui-los. A partir da segunda metade do século XIX, 
setores da oligarquia cafeeira de São Paulo organizaram 
tal substituição, fomentada pela depressão econômica e o 
desemprego em massa que assolava a Europa. Entre 1880 
e 1889, o estado de São Paulo recebeu mais de 183 mil 
imigrantes, a maioria esmagadora (mais de 145 mil) de 

italianos². Dentre eles estavam os pais de João Rubinato, 
que mais tarde adotaria o nome artístico Adoniran Barbosa.
Adoniran nasceu em 1910, em Valinhos, onde viveu sua 
primeira infância. Mudou-se com a família à Jundiaí e 
Santo André antes de mudar-se para a capital e foi um dos 
principais cronistas dessa São Paulo em transformação. 
Cantando problemas e lugares de São Paulo, com seu ‘jeito 
certo de falar errado’, Adoniran registrou a violência no 
trânsito em Iracema “Iracema, eu sempre dizia: cuidado ao 
atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, 
não. Iracema você atravessou contra-mão”, assim como a 
chegada do metrô, em Triste Margarida “Eu disse a ela que 
trabalhava de engenheiro, que o metrô de São Paulo estava 
em minhas mãos. E que se desse tudo certo seria a primeira 
passageira na inauguração”. Tocou em problemas como 
a desapropriação de propriedades ocupadas em Despejo 
na Favela “Assim dizia a petição: Dentro de dez dias quero 
a favela vazia e, os barracos, todos no chão. É uma ordem 
superior” e Saudosa Maloca “Mas um dia, nem quero me 
lembrar, chegou os homem com as ferramenta: O dono 
mandou derrubar” ou, ainda, o problema das classes menos 
abastadas que tem suas casas igualmente desapropriadas 
pelas chuvas e pelo descaso do poder público, em Guenta 
a Mão, João “não reclama contra o temporal que derrubou 
seu barracão”.

Ensaio_
UM BERÇO CAIPIRA PARA UM 

SAMBA URBANO
por Rodolfo Gomes
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A transformação da cidade também foi cantada por Geraldo 
Filme, que pelo profundo envolvimento com as escolas 
de samba e pela preservação da cultura popular, tornou-
se um dos Sambistas mais importantes de São Paulo. 
Natural de São João da Boa Vista, chamou a atenção para 
a questão da segregação racial nos festejos populares 
em Tradições e Festas de Pirapora, “Lá nos Jardins era 
festa de branco, a banda tocava um dobrado, as negras 
gritavam pregões e as moças casadoiras procuravam 
namorados. No barracão, a raça sambava a noite inteira, 
batia zabumba, jogava rasteira...” e Batuque de Pirapora  
“Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão: Menino 
preto não sai aqui nessa procissão!”. A questão também 
foi abordada em Tebas “Tebas, negro escravo, profissão: 
alvenaria. Construiu a velha Sé em troca pela carta 
de alforria”, que conta a história do negro de imenso 
talento na construção civil, responsável pela construção 
da Catedral da Sé e do Chafariz da Misericórdia, e que é 
curiosamente esquecido, ano a ano, nas comemorações 
do aniversário de São Paulo, quando são homenageados 
todos os arquitetos e engenheiros responsáveis pelas 
obras da Praça da Sé. Geraldo Filme compôs ainda hinos 
do Samba paulista, como Silêncio no Bixiga, “Silêncio, 
o Sambista está dormindo, ele foi, mas foi sorrindo...” e 
Tradição (Vai no Bixiga Pra Ver) “Quem nunca viu o Samba 
amanhecer...”, exaltando o Vai-Vai.
A Vai-Vai nasceu cordão, e foi Henrique Felipe da Costa, 
natural de Itapira, quem compôs o Samba para seu primeiro 
desfile, Saiam à Janela “Saiam à janela, venham espiar o 
Vai-Vai passar”. Henricão, como ficou conhecido, no alto de 
seus quase dois metros de estatura, foi o primeiro Rei Momo 
negro da história do carnaval. Seus temas e seu repertório 
apontavam para a origem caipira, cantando batuque em 
Ora Bravo, “Ora brabo, sinhô mano, na lei de quem sabe 
amar, nunca vi cabra bão dizer adeus sem chorar”, moda 
de viola em Moreninha do Sertão, de Antenógenes Silva, 
“Sinto saudade lá do sertão, do canto triste da juriti. 
Cantando eu vivo, morena, só pensando em ti” ou ainda no 
sotaque peculiar de Marimbondo, de Heckel Tavares, “Os 
marimbondo avoou, pousou no cacho, eu meti a mão por 
baixo, marimbondo me ferraram”, em que se pode falar de 
‘discordância nominal’
Toniquinho Batuqueiro também registrou, com o carregado 
sotaque de Piracicaba, as transformações pelas quais 
a cidade passava, como em Saudade do Bonde,“Ai, que 
saudade do bonde, toda hora fazendo din-din. Cobrador, 
que não era bobo, um pra Light e um pra mim” ou Pontinha, 
em que a escalada da violência entre os jovens e a repressão 
policial ganham destaque “Trocaram o delegado de polícia, 
quem é malandro, lá na Vila vai se ver mal. Ninguém vai ter 
paz até descobrir uma quadrilha de garoto marginal”. O 

linguajar típico do caipira emoldurou ainda Sambas rurais 
como Marra no mourão,“Segura o boi, cambinda, marra no 
mourão”, Pé de Serra “construí uma casinha para mim e ela 
morar” e a parceria com Geraldo Filme, Sá Dona, do tempo 
em que o Samba representava uma diversão genuinamente 
popular, onde se podia brincar com pouco dinheiro “Pegue 
uns trocado lá no bolso, esta noite nós vamos Sambar, Sá 
Dona”.
Zeca da Casa Verde, de Mococa, Madrinha Eunice, fundadora 
da Lavapés, Airton Santa Maria, do Camisa Verde e Branco, 
de Piracicaba... Muitas das principais personagens do 
Samba paulista tiveram suas raízes no interior do estado, 
um berço genuinamente caipira. E da mente desses 
bambas, da união com as mais diversas culturas, germinou 
nosso Samba, em letra e música, a mistura do velho e do 
novo, do bucólico e do moderno, do caipira e do urbano. 
Desde que Sampa é Samba, é assim, berço de um Samba 
Caipira Urbano.
1. VON SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes; Carnaval em 
branco e negro: Carnaval popular paulistano: 1914 – 1988. 
1ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2007, 396 p.
2. JUNIOR, Celso de Campos; Adoniran: uma biografia. Ed. 
revista e ampliada. São Paulo: Editora Globo, 2010, 680 p.
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MENINO GRANDE (Geraldo Filme) 
 
Lembrar, deixa-me lembrar (Refrão) 
La,la,ia, la,la,ia..... 
 
São Paulo menino grande
Cresceu, não pode mais parar
No Pátio do Colégio
Que lhe viu nascer
Um velho ipê parece chorar
Não vejo sua mãe preta
Na rua com seu pregão 
Cafezinho quentinho, senhor
Pipoca, pamonha e quentão
Lembrar , deixa-me lembrar

(Refrão)

Agora que o menino cresceu
Perdeu sua simplicidade
Não quer mais o seu amor perfeito
E o cravo vermelho
Seu amigo do peito
São Paulo de Anchieta
E de João Ramalho
Onde estão seus boêmios?
A sua garoa?
Cadê seu orvalho?

Artigo_
O SAMBA PAULISTA 
E SUAS HISTÓRIAS 

por Olga von Simson 
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O samba como todos sabem tem sua origem mais remota 
em África.
Em Angola há até hoje, uma dança originária da área de 
Luanda na qual, ao som dos tambores, se dá a umbigada.
A palavra Samba – na língua quimbundo quer dizer 
umbigada
Na língua umbundo, samba – significa estar animado, estar 
excitado. 
No luba ou outras línguas bantas, samba significa pular e 
saltar com alegria
O Samba vem para o Brasil com os escravos nos navios 
negreiros e aqui se torna criolo, adquirindo características 
diversas conforme a região onde se desenvolve:
No Nordeste ele será, em geral chamado Coco. No litoral 
norte de Pernambuco o denominam samba de matuto, e 
será dançado nos ranchos pastoris.
Na Bahia, além de ser dançado nos ranchos pastoris do Ciclo 
Natalino ele será chamado de samba de roda apresentando 
forte influência das religiões africanas e estará carregado 
de axé.
No Rio de Janeiro, trazido por migrantes baianos que se 
fixam na cidade em meados do século dezenove, ele será a 
princípio o samba de partido alto, muito próximo do batuque 
africano, uma dança de umbigada com ritmo marcado 
por palmas, pelo prato de cozinha raspado com faca, por 
chocalhos e outros instrumentos de percussão e, ás vezes 
acompanhado pelo violão e pelo cavaquinho. Segundo 
velhos sambistas a expressão partido alto, provem da alta 
dignidade desse samba, cultivado por minorias negras.
Mais tarde, no início da década de 1930, surge no Rio de 
Janeiro o samba de breque no qual o cantor dá uma, ou 
mais paradas súbitas (os breques) para encaixar frases 
faladas de cunho humorístico, marcando bem o caráter 
carioca desse samba.
Na década de 40, sob influência de regulamentos 
impostos pela ditadura getulista surgiu o samba-enrêdo, 
especialmente composto para ser cantado no carnaval, 
durante os desfiles das escolas de samba, descrevendo o 
enrêdo daquele ano que necessariamente deveria ter fundo 
histórico-patriótico.
No Rio Grande do Sul será conhecido como batuque e em 
São Paulo a estória do samba que vai se tornando crioulo, 
será diferente e é dela que iremos falar e cantar hoje.
Por longo tempo, suas raízes se mantiveram fortemente 
rurais e ele foi chamado ora de samba de roda, ora de 
samba de bumbo, ora de samba de lenço ou ainda de samba 
rural segundo intelectuais que o estudaram nos anos 30, 
como Mário de Andrade e Mário Wagner da Silva. O povo o 
chamava simplesmente de batuque.
No início, na então Província de São Paulo, ele se estruturou 
e se fortaleceu nas grandes fazendas para onde os negros 

foram levados como escravos para plantar primeiro a 
cana-de-açúcar e depois, em ainda maior número, para 
desenvolver o lucrativo cultivo do café. Alí ele era dançado 
nas senzalas e nos terreiros, ao som de grandes bumbões 
cavados com fogo em enormes troncos de árvores. Essas 
concavidades cilíndricas eram depois recobertas com 
couro de animais e produziam uma batida grave e profunda 
que se tornou a marca do samba paulista. Eram os mesmos 
tambores que serviam para embalar o jongo, uma dança 
religiosa de roda que só era dançada a noite, geralmente 
em locais afastados ou no meio da mata e na qual os 
dançarinos se movimentavam em sentido anti-horário, 
acompanhados pela batida dos tambores jongueiros, 
denominados Caxambu ou Candongueiro.
A principal zona fornecedora de braços escravos para 
o Brasil foi o Centro-Oeste africano, onde se localizava a 
colônia portuguesa de Angola, que teria contribuído com 
73% dos africanos enviados para o Brasil. Lá nessa região 
havia o costume de se homenagear a deusa da fertilidade, 
através de uma dança ritual, na qual acontecia a umbigada, 
que é o encontro dos corpos do dançarino e da dançarina na 
região do ventre. Não era um ato licencioso, nem carregado 
de sensualidade, mas uma forma ritualizada de se louvar 
a fertilidade da natureza. Essa prática foi conservada no 
jongo que é uma dança “com fundamento”, isto é, com 
fundo religioso. 
Nos séculos XVI e XVII, os africanos oriundos do Oeste da 
África chegaram aos portos de Salvador e Recife para em 
seguida serem vendidos aos proprietários dos engenhos 
de cana-de-açúcar do Nordeste. Mais tarde, a decadência 
da economia açucareira levou ao deslocamento da mão de 
obra escrava para as plantações de café que floresceram 
na Província de São Paulo no século XIX. 
Mas, foi no chamado oeste paulista, a famosa zona da 
terra roxa, cujo desenvolvimento ganhou grande impulso 
com a introdução da cafeicultura, tendo Campinas como 
porta de entrada, a partir das primeiras décadas do século 
dezenove, e com a utilização intensiva da mão de obra 
escrava nas lavouras cafeeiras em intensa expansão, que a 
obtenção de trabalhadores fortes e jovens para abrir novos 
cafezais, começou a se tornar complicada com a proibição 
do tráfico negreiro, em 1850. A partir desta data, não era 
mais possível importar escravos diretamente da África, 
uma prática utilizada pelos fazendeiros paulistas para 
manter o avanço da cafeicultura.
As pesquisas revelaram que os grandes fazendeiros 
campineiros, ante tal impossibilidade, voltaram a antiga 
estratégia de trazer escravos de outras regiões brasileiras, 
cujas culturas em crise, podiam liberar mão de obra através 
da venda de escravos jovens e fortes cujo trabalho intenso 
permitia a constante ampliação dos cafezais paulistas.
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Assim, de muitas províncias nordestinas como Bahia, 
Sergipe, Alagoas,Pernambuco, Paraíba e até do Piauí e 
Maranhão desceram negros crioulos após 1853, ao que 
parece fazendo a primeira parte da viagem por mar até o 
Rio de Janeiro e vindo em seguida por terra até os cafezais 
que necessitavam da sua força braçal para crescer. Para não 
serem confundidos com escravos fujões receberam salvos 
condutos que descreviam muito bem as características 
do escravo, sua origem e até os pertences que ele trazia 
consigo.
Um único fazendeiro campineiro o Barão de Itatiba, cujo 
espólio foi localizado no Arquivo Histórico Municipal de 
Campinas, importou sessenta e um cativos em diferentes 
datas entre 1853 e 1874, provenientes de várias províncias 
nordestinas, todos jovens e crioulos para trabalhar em suas 
fazendas situadas muita próximas ao que hoje é o centro da 
cidade e nos atuais distritos de Sousas e Joaquim Egídio.
Ora, entre as bagagens trazidas por eles, na longa viagem por 
mar e terra veio também aquilo que hoje denominamos de 
patrimônio imaterial, isto é, os saberes e os hábitos culturais 
que eles adquiriram na sua infância e juventude vividas 
no Nordeste. Entre esses saberes culturais certamente 
chegou também o de cantar e dançar o samba de roda, uma 
prática cultural já então em ampla difusão por toda a região 
nordestina e que também incluia a umbigada originada do 
antigo ritual religioso angolano em honra aos deuses da 
fertilidade.
É por isso que ainda hoje encontramos morando lá no 
“Beco” , em Sousas, Seu Chicão, que aos 94 anos se diz filho 
de sambadeira e narra com alegria e saudade as noitadas 
de samba que vivenciou desde a infância, acompanhando 
com seus irmãos a mãe, uma sambista que ao dançar sabia 
fazer voar as sete saias, um detalhe importante na criação 
coreográfica do batuque ou samba de umbigada.
Conta ele que para ir ao samba ela cuidava de levar 
tantos sacos de estopa, quantas eram as crianças que a 
acompanhavam. Conforme a dança prosseguia e os filhos 
iam ficando sonolentos, a mãe encontrava cantinhos mais 
abrigados onde estendia os sacos para que eles dormissem, 
enquanto ela continuava dançando o batuque ou caiumba.
Lembra Seu Chicão que ao terminar a noitada, quando ela 
os acordava para voltarem para casa, ele notava a cabeleira 
vermelha da mãe toda coberta pela poeira, que na dança do 
samba o vento das sete saias levantava. 
Provavelmente foi a fusão do samba de roda nordestino 
com a dança do jongo, comum no interior paulista pois era 
realizada em muitas fazendas paulistas, que acabou dando 
origem ao famoso samba de bumbo, que tornaria Campinas 
nos anos 20 e 30 do século passado uma força legendária 
nas disputas sambísticas de Pirapora do Bom Jesus. 
As pesquisas vem apontando que em Campinas, no último 

quartel do século dezenove, o samba já era aceito por alguns 
senhores de escravos sendo dançado pelos negros em 
datas especiais, como no aniversário de uma sinházinha ou 
em dia de festa religiosa.
É o caso do Barão Geraldo de Rezende, grande cafeicultor 
que não só permitia, como apreciava o samba dos seus 
escravos, convidando amigos e parentes, em dias festivos, 
para juntos assistirem ao sambas dançados por eles no 
terreiro de café da famosa Fazenda Santa Genebra. Sua filha, 
uma musicista, ao escrever a biografia do pai registrou a letra 
e a melodia dos sambas que eram cantados no terreiro da 
Santa Genebra, terreiro esse que ainda se mantêm intacto, 
em frente a casa da fazenda, bem ao lado da UNICAMP. 
 
 Seqüência de sambas recolhidos por Amélia de Rezende e 
recriados pelo Cupinzeiro.
I

Quando o meu bem vai’se embora, ai eu fico
Panha laranja no chão tico-tico
Panha laranja no chão. 
Panha laranja no chão tico-tico
Panha laranja no chão. 
Minha toalha de renda
Minha toalha de bico
Panha laranja no chão tico-tico
Panha laranja no chão. 
Panha laranja no chão tico-tico
Panha laranja no chão.

Minha cumadi, pelo amor de Deus ai,
Minha cumadi, pelo amor de Deus ai,
Me dá meu leite, co a vaca me deu
Me dá meu leite, co a vaca me deu

Vô chamá Nhonhô
Vô chamá Nhonhô
Mucama tá brigando
Lá no corredor

Oi viva Neném
Oi viva Neném
Viva Neném crioula
Oi viva Neném 
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Os velhos cronistas campineiros nos contam também que 
mais tarde o samba foi dançado na cidade, com o nome de 
samba de terreiro ou caiumba, lá pras bandas do Fundão, 
isto é, para os lados do Cemitério da Saudade ou ainda junto 
a um córrego que cortava a atual avenida Moraes Salles. 
Essas danças aconteciam principalmente no dia 13 de 
maio, a grande data negra da cidade, na primeira metade do 
século passado. Um pintor, desenhista e escritor chamado 
Ruy Martins Ferreira, tendo suas memórias de infância 
ativadas pela leitura de crônicas de Benedito Barbosa 
Pupo, reunidas no livro “Oito bananas por um tostão”, 
produziu um bico de pena mostrando os músicos com seus 
instrumentos, talvez animando uma festa de 13 de maio, 
em que a cayumba rolava solta. 
A semelhança de Campinas, o samba foi chegando 
ao território urbano e tomando seu lugar nas cidades 
interioranas paulistas, através das festas profano-religiosas, 
sendo cantado e dançado na Festa de Coroação dos Reis do 
Congo, durante a fase da escravidão e mais tarde na Festa 
de Santa Cruz ou na Festa de São Benedito. Essa era uma 
estratégia para que ele fosse aceito entre os senhores mais 
renitentes, pois louvava-se o Santo homenageado naquele 
dia cantando e dançando o samba que deixava assim de 
ser visto como uma dança de negro e com fundamento, 
isto é, ligada às práticas religiosas africanas, tornando-se 
gradativamente uma dança cristianizada. 
 Em Campinas, o samba de bumbo se tornou uma prática 
tão comum que inspirou o seu compositor maior, Carlos 
Gomes, a criar uma peça musical intitulada Quilombo, 
cujo subtítulo é: Quadrilha Brasileira sobre os Motivos dos 
Negros. Ela é subdividida em movimentos denominados 

Cayumba, Bananeira, Quingobô, Bamboula e Final. 
Alceu Maynard de Araújo, um importante estudioso do 
folclore paulista, dizia que o batuque no estado de São Paulo 
é uma dança de terreiro, mas o batuque em Campinas, dizia 
ele, era chamado de Cayumba e nele estavam presentes o 
tambu, o quinjengue ou molemba e o urucungo, definindo 
assim a percussão original para a realização do samba. 
Foi esse samba de origem rural, (que vicejou em muitas 
cidades interioranas como Itú, Campinas, Capivari, Tietê, 
Piracicaba e também em Vinhedo, no bairro da Capela) que 
foi sendo levado no final do século XIX e primeiros anos 
do XX, para a capital do estado de São Paulo pelos negros 
que já libertos da escravidão, não encontravam trabalho 
na lavoura, devido às várias crises porque passou a 
cafeicultura. Eles tiveram então que buscar uma ocupação 
urbana na capital do estado, cidade que nesse período 
crescia e se industrializava rapidamente, atraindo por isso 
muitos migrantes provindos do interior.
Ali esses migrantes interioranos se fixaram nas regiões 
onde condições adversas (sejam enchentes constantes 
ou encostas muito íngremes) dificultavam uma ocupação 
urbana pelas classes mais abastadas. Nesses terrenos 
pouco valorizados formaram-se assim os três grandes 
territórios negros tradicionais da cidade de São Paulo: 
Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério. Mais tarde, 
isto é, após a segunda Guerra Mundial, bairros como Casa 
Verde, Peruche, Vila Matilde, ou Taboão se constituíram 
com grande concentração de população afro-brasileira, 
locais onde o samba até hoje é uma força, tradicional e 
agregadora.
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TRADIÇÃO
(Vai no Bexiga pra ver) Geraldo Filme

*
Quem nunca viu o samba 
amanhecer
Vai no Bexiga pra ver 
Vai no Bexiga pra ver 
(Quem nunca viu)

O samba não levanta mais poeira
O asfalto hoje cobriu o nosso chão
Lembranças eu tenho da Saracura
Saudades tenho do nosso cordão

Bexiga hoje é só arranha céu
E não se vê mais a luz da lua
Mais o Vai-vai esta firme no pedaço
É tradição e o samba continua

 

MORRO DA CASA VERDE
(Adoniran Barbosa) 

Silêncio, é madrugada 
No morro da Casa Verde a raça dorme 
em paz...
Lá embaixo os meus colegas de 
maloca
Quando “começa” a sambar não para 
mais.
(Silêncio)

Valdir, vai buscar o tambor...
Laércio, traz o Agogô...
Que o samba na Casa Verde enfezou.
(Silencio)
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Campinas também teve, a partir do final do XIX e primeiras 
décadas do XX, os seus redutos com maioria de população 
afro-brasileira como os bairros do Cambuí, da Ponte Preta, 
da Vila Marieta e do São Bernardo. Esses eram locais onde 
o samba de bumbo era dançado nos cortiços e nos terreiros 
com grande animação dos dançarinos que varavam as 
noites, seja fazendo versos de improviso ou praticando a 
umbigada.
Nesses bairros onde viviam os negros e os brancos pobres 
o samba foi aprendido e dançado pelos imigrantes, fossem 
eles de origem portuguesa, italiana ou espanhola, pois 
sendo vizinhos e companheiros nas duras lides cotidianas 
necessárias para se obter uma subsistência mínima, eram 
também parceiros nos momentos de festa e congraçamento. 
O samba ganha assim um caráter integrador, pois através 
da música e da dança, esses novos brasileiros, também 
pobres e migrantes, vão conseguindo seu lugar no espaço 
econômico, mas também no espaço cultural e de lazer das 
cidades que se desenvolviam.
Adoniran Barbosa (que foi nascido e crescido em Valinhos e 
cujo nome de batismo era João Rubinato), Chico Pinga (E.S. 
Lavapés) e Tókio (chefe de Bateria da Nenê de Vila Matilde), 
além de Germano Matias são exemplos de brancos, filhos de 
imigrantes, que muito contribuíram para o samba paulista.

Aqui poderíamos fazer uma pausa musical para ilustrar 
a condição do brasileiro pobre e operário com mais um 
samba de Adoniran Barbosa. 

O ENXADÃO DA OBRA 
(Adoniran Barbosa)
O enxadão da obra 
Bateu onze horas
Vamo’se embora João
Vamo’se embora João

O que é que você trouxe...
Na marmita Dito?
“Truxe” ovo frito!
“Truxe” ovo frito!
E você beleza...
O que é que você trouxe?
Arroz com feijão...

E um torresmo a milanesa.
(Da minha Tereza)
Vamos almoçar 
Sentados na calçada
Conversar sobre isso e aquilo...
Coisas que nós não “entende” nada,
Depois “puxar uma paia”,
Andar um pouco pra fazer o “quilo”
(É dureza João)

O mestre falou, 
Que hoje não tem vale não
Ele se esqueceu 
Que lá em casa não sou só eu.
(Se segura Maria)
É dureza João...
É dureza João...



42

O samba nas primeiras décadas do século XX passou 
a ganhar novas forças nas cidades paulistas, através 
do Carnaval. Nessa época eram os cordões que faziam 
sucesso no carnaval negro, uma manifestação popular 
ainda em fase de consolidação. A princípio os cordões se 
apresentavam ao som de marchas sambadas compostas 
pelos próprios sambistas, porque elas permitiam um 
desfile cheio de evoluções, realizado para agradar um 
público ainda em fase de conquista e sempre sob o 
beneplácito, cuidadosamente negociado com a polícia. 
Esses sambistas negros e brancos não se esqueciam das 
suas profundas raízes rurais e pelo menos uma vez por 
ano retornavam ao interior para, em São Bom Jesus de 
Pirapora, se encontrarem com outros grupos de sambistas 
vindos de Tietê, Capivari, Piracicaba, Campinas, São Roque 
e de muitos outros lugares ainda mais distantes. Ali, além 
de louvar ao Bom Jesus, promoviam acirradas disputas 
de samba, feitos de improviso, criados coletivamente 
e dançados nos grandes barracões que serviam de 
alojamento aos romeiros. Era ali nos barracões que os 
paulistanos se embebiam de suas raízes e tradições 
afro-rurais para continuar montando seus cordões 
carnavalescos, manifestações urbanas, mas com forte e 
decisiva influência do jongo, do samba de roda, do samba 
de bumbo, frutos dessa cultura rural interiorana.
Sambas com influências rurais ou que fazem menção 
à Pirapora.
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DITADO ANTIGO
(Toniquinho Batuqueiro) 

Mandei preparar o terreiro...
Que já vem chegando o dia
Eu vou encarar meu pandeiro...
Preparar pra folia

Quando começar o pagode,
Pego o pandeiro, caio na orgia 
Quando começar o pagode,
Pego o pandeiro, caio na orgia

No dizer de minha Avó
Sambador não tem valia,
Samba nunca deu camisa 
Minha Avó sempre dizia...
Sambador não vale nada, 
Dorme na calçada 
Não cuida da família...
 
Quando começar o pagode,
Pego o pandeiro, caio na orgia 
Quando começar o pagode,
Pego o pandeiro, caio na orgia
SAMBA DE PIRAPORA (Geraldo Filme) 
*
Eu era menino...
Mamãe disse “vâmo embora”,
Você vai ser batizado 
No samba de Pirapora
(Eu era menino)

Mamãe fez uma promessa... 
Para me vestir de anjo
Me vestiu de azul celeste,
Na cabeça um arranjo.
Ouviu-se a voz do festeiro 

No meio da multidão,
Menino preto não sai 
Aqui nessa procissão
Mamãe mulher decidida... 
Ao santo pediu perdão
Jogou minha asa fora,
Me levou pro barracão

Lá no barraco tudo era alegria
Negro batia na zabumba e o boi gemia
(lá no barraco)

Iniciado o negrinho 
Num batuque de terreiro,
Samba de Piracicaba,
Tietê e campineiro...
Os bambas da Paulicéia 
Não consigo me esquecer...
Fredericão na zabumba
Fazia a terra tremer...
Cresci na roda de bamba...
No meio da alegria,
Eunice puxava o ponto,
Dona Olímpia respondia.
Sinhá entrava na roda 
Gastando a sua sandália...
E a poeira levantava 
No vento das sete saias

Lá no barraco tudo era alegria
Negro batia na zabumba e o boi gemia
(lá no barraco)
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Foi esse intenso contato interior/capital que trouxe para 
São Paulo uma primeira leva de sambistas tradicionais, 
nascidos e formados no interior do Estado e que criaram 
e mantiveram os cordões com seus constantes e quase 
obrigatórios retornos anuais à Pirapora, até os anos 50 do 
século passado. Tal fato nos permite dizer que o interior 
do Estado de São Paulo foi o berço e a grande força 
alimentadora da tradição do samba paulista e nesse sentido 
dois exemplos precisam ser lembrados:
 Dionísio Barbosa – nascido em Itirapina, neto de um escravo 
baiano e de uma índia da aldeia jesuítica de Conceição dos 
Guarulhos, era filho de outro cativo, carapina de profissão e 
exímio dançador de Caiapó. Dionísio também foi um mestre 
carapina, ou seja, mestre carpinteiro, que, ao migrar para 
São Paulo, empregou-se em uma empresa moveleira do 
bairro do Bom Retiro. Devido à qualidade do seu trabalho, 
foi mandado pela empresa ao Rio de Janeiro nos anos de 
1912 à 1914, para trabalhar na filial, lá ficou hospedado em 
casa de família sambista e conheceu o apogeu dos ranchos 
carnavalescos cariocas, tendo também se admirado com a 
beleza das performances das Bandas Marciais. Retornando 
a São Paulo ele fundou o primeiro cordão denominado Grupo 
Carnavalesco da Barra Funda, que ele ensaiava no quintal 
da sua casa à Rua Conselheiro Brotero. Mais tarde, devido a 
grande popularidade alcançada o Cordão foi cognominado 
pelo povo de Camisa Verde, recebendo o Branco em seu 
nome por imposição policial, para diferenciá-los dos 
integralistas (que também usavam camisas verdes), 
membros do movimento político liderado por Plínio Salgado. 
 Geraldo Filme ou Geraldão da Barra Funda, nascido em 
São Paulo mas batizado em São João da Boa Vista, era 
filho de uma empregada doméstica que servia às famílias 
da aristocracia paulista. Tendo ela viajado à Europa com 
seus patrões, de lá trouxe a idéia de fundar a primeira 
associação de domésticas de que se tem notícia no Brasil. 
Esse gérmen de sindicato, entretanto não prosperou e 
Dona Augusta se tornou dona de pensão e fornecedora 
de marmitas, entregues por seu filho Geraldo. Por isso ele 
desde moleque, cruzava diariamente a Barra Funda e os 
Campos Elíseos, conhecendo assim os grupos de bambas 
do Largo da Banana, da Praça do Correio e do Largo da Sé e 
se tornando também um bamba, tanto no jogo da Tiririca (a 
famosa capoeira paulista) como na composição de sambas 
que, com grande sabedoria contam a história dos redutos 
negros paulistanos.
Geraldo Filme foi fundador do Cordão Paulistano da Glória, 
participou dos carnavais do Bexiga e cantou com graça, 
propriedade e realismo a saga do negro paulista.
Um outro cordão carnavalesco importante nessa história 
é o Vai-Vai, surgido nas ladeiras íngremes da Saracura, 
região do Bexiga, em São Paulo. Era um local habitado 

por negros e imigrantes pobres, mas que já possuía nos 
anos 30 muitos times de futebol de várzea como o Cai-
Cai, uma equipe que para participar das competições 
reunia recursos monetários, através de bailes muito 
animados realizados nos finais de semana. Desses bailes 
participavam os jogadores do Cai-Cai e as moçoilas do 
bairro, mas os membros de outros times de várzea ficavam 
certamente de fora. A turma do Vai-Vai, um outro time do 
bairro, se cansou de ser alijada dos bailes do Cai-Cai e então 
resolveu criar um cordão-carnavalesco para responder a 
essa impossibilidade de fazer e dançar um bom samba, 
após as partidas futebolísticas do final de semana. Para 
frisar sua rivalidade com o Cai-Cai se auto denominou Vai-
Vai.
 
Sambas tradicionais dos cordões Camisa Verde e Vai-Vai.

Camisa Verde e Branco

Vem,vem,vem, vem morena
Brincar no nosso cordão
Nós não podemos deixar
O nosso Rei Momo na mão
Camisa Verde é a gloria
Para alegrar os corações
La ia ra, la ia ra

Vai-Vai 

Que barulho que barulho é aquele
Que barulho é aquele que vem lá
 É o Vai-Vai
Que vem brincar o carnaval
Quem nunca sambou na vida
Nem uma vez por ventura
Vem pro Vai-Vai do Bexiga
Orgulho da Saracura
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Os cordões eram ensaiados e dirigidos pelos apitadores, 
que ao som de fortes silvos conseguiam as mais incríveis 
evoluções, tanto dos membros da bateria como das 
amadoras, forma paulista de designar se as pastoras. Um 
dos mais famosos apitadores do samba paulista foi Pato 
N’Água, cuja habilidade de dirigente sambista nunca foi 
suplantada.
Ele ensaiava por três ou quatro anos o Vai-Vai do Bexiga e 
quando julgava que esse cordão já havia vencido um número 
suficiente de concursos carnavalescos, se bandeava para a 
Barra Funda, ensaiando então o Camisa Verde, que assim 
se tornava campeão por quatro ou cinco anos consecutivos. 
Retornava então Pato N’Água ao Bexiga, para através de 
sua liderança propiciar nova fase de sucesso ao Vai-Vai.
Nesse período, os anos 40 e 50 do século passado, para 
fazer samba era preciso ser um bamba, isto é, circular e 
viver entre a legalidade e a marginalidade, como mostra 
o samba de Geraldo Filme. Foi por isso, por esse caráter 
marginal do samba que Pato N’Água, uma lenda entre os 
afro-brasileiros de São Paulo, apareceu um dia assassinado 
na periferia, fato que inspirou um dos mais belos sambas 
compostos pelo grande compositor paulista Geraldo Filme. 
 

SILÊNCIO NO BEXIGA
(Geraldo Filme *)

Silêncio...
O sambista está dormindo
Ele foi, mas foi sorrindo
A notícia chegou quando anoiteceu
Escolas
Eu peço o silêncio de um minuto
O Bexiga está de luto
O apito de Pato n’Água emudeceu

Partiu, não tem placa de bronze 
Nem fica na história...
Sambista de rua morre sem glória,
Depois de tanta alegria que ele nos 
deu...
Assim, o fato se repete de novo, 
Sambista de rua, artista do povo... 
E é mais um que foi sem dizer adeus...
(Silêncio)

 * Extraído do CD Geraldo Filme – Memória Eldorado, 
distribuído pela Gravadora Eldorado, 1980
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Sambas como esse, tipicamente paulista, resultam de 
uma tradição cultural que provinda com o povo negro do 
interior do Estado, se urbanizou e se fortaleceu na capital, 
tendo por base a manifestação carnavalesca dos Cordões 
e continuou ainda por algumas décadas sendo mantida 
nas reuniões realizadas nos dias de festas religiosas 
negras na Barra Funda ou no Jabaquara. Esse samba que, 
de rural se tornou urbano e carnavalesco, deixou marcas 
indeléveis na história do grupo afro-paulista. Ele começou 
a perder força, entretanto, quando em 1968 o carnaval foi 
oficializado por um prefeito carioca, Faria Lima, que solicitou 
a um “carnavalesco” também carioca que redigisse os 
regulamentos do desfile de Momo.
Esse “carnavalesco”, apelidado Jangada, desconhecendo 
a realidade do samba paulista, redigiu um regulamento 
inteiramente baseado nas escolas de samba cariocas, 
forçando assim todos os cordões, no curto período de 
quatro anos, de 1968 a 1972, a se transformarem em 
manifestações assemelhadas às da Capital da República, 
apagando assim essa rica trajetória cultural que hoje 
estamos reconstruindo juntos.
Foi tentando recuperar essas estórias e mostrar sua 
importância na vida cultural do povo paulista, já em risco 
de perder a rica memória do samba de São Paulo, que 
um grupo de Campinas, formado por alunos dos cursos 
de música popular e erudita do Instituto de Artes e por 
estudiosos provindos das Ciências Sociais, da área das 
Letras, da Economia e da História da Unicamp, se associou 
a membros da comunidade afro-brasileira de Campinas 
para criar o Núcleo de Samba do Cupinzeiro. Esse núcleo, 
a semelhança de outros grupos da Capital como o Morro 
das Pedras, o Projeto Nosso Samba ou o Samba da Vela, 
vem dando novo alento ao samba de raiz produzido em 
São Paulo, através do esforço de comunidades cada vez 
mais unidas e conscientes da força transformadora dessa 
manifestação cultural de origem afro-brasileira. 
O objetivo dessa associação, a primeira vista tão 
heterogênea, foi o de reconstruir e difundir a memória e a 
tradição do samba paulista. Assim conhecendo e cantando 
sambas tradicionais paulistas e cariocas que falam da 
nossa história comum, foram alimentando a inspiração 
do grupo para compor novos e inspirados sambas que, 
ligando o passado ao presente nos mostram a força das 
nossas origens, a beleza da nossa memória comum e as 
possibilidades de sambar com alma, com prazer, mas 
também com consciência.

Seqüência de sambas compostos por integrantes do Núcleo 
de Samba Cupinzeiro.

HOMENAGEM AO  CUP INZE IRO 
(Anabela, Bruno, Edu e Enio)

No terreiro duas mangueiras
Um cupinzeiro, muita gente e muito 
samba
Assim, na batalha e na conquista 
Com graça e com malícia, 
Nessa vida de aprendiz
Desse canto brasileiro,
Tradição do meu país.
Aprendendo com meu povo
Um modo de ser feliz.
(no terreiro)

O samba é uma festa brasileira, 
É cultura verdadeira 
Que nunca vai ter fim...
É por isso que eu canto a noite inteira,
Bem de baixo da mangueira 
Um refrão que diz assim... 
Salve o samba brasileiro
Abençoe esse terreiro 
De samba luar e cupim. 
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BAR DO PACHOLA (Edu de Maria e 
Bruno Ribeiro)

Dentro do Mercadão
Existe um pequeno botequim...
Onde encontro cachaça da boa,
Pimenta vermelha e aipim.
Onde encontro a turma do samba,
Cerveja gelada e camarão.
Bacalhau e feijoada, 
Angu com rabada e agrião.

De pé no balcão, o Nelson Barriga 
Mastiga um torresmo com muito 
limão... 
Enquanto a Marilda prepara a comida 
para um batalhão.
Vem chegando o Vela Preta
Com o Tôni e a Elo...
E o Wilson Perneta, desmente o que o 
presidente falou...
Não existe a democracia para além 
do meu butiquim,
Só aqui come o rico e o pobre e até 
quem não gosta de mim.
O Bar do Pachola é uma escola
Pra quem sabe aprender, 
Que a vida não da bola pra “remandiola” 
que está no poder. 
 

BATUQUE BANTO NAS FAZENDAS DO 
BARÃO.
(Anabela, Alice, Darco, Edu e Enio) 

O bloco do Cupinzeiro
Vem à rua, mente aberta pés no chão
Mostrando a cultura do povo 
Em plenas terras de Barão

Nas terras do Barão Geraldo de 
Resende
O rei café, imponente floresceu...
Sob a chibata um povo de real valor
De pele negra, trabalhou e padeceu
O mesmo povo, demonstrou sua 
bravura,
Preservou sua cultura.
Maior riqueza o Brasil não conheceu.

Batuque Banto nas fazendas de Barão
“O samba é a minha herança
E eu mantenho a tradição”.

E hoje.
Hoje, o imperador mudou de nome
Impõe a guerra e a fome
Impede a liberdade cultural
Por isso, solto a voz no Cupinzeiro 
Um canto forte e mensageiro 
Saudando a luta do negro ancestral
Por isso, solto a voz no Cupinzeiro 
Um canto forte e mensageiro
Sambando neste carnaval.

O boi falou pro batuque começar
E o samba campineiro 
O meu bloco vem cantar.
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HISTÓRIA E TRADIÇÃO. 
(Edu de Maria e Bruno Ribeiro)

Quem foi que disse, que o samba está 
morrendo
Que ele já não é o mesmo 
Que ninguém lhe dá valor
Que aposentou-se a malandragem 
Que o samba vive á margem
E que a poeira baixou

O samba não se entrega facilmente,
O samba é um negro valente,
Que rompe os grilhões do passado 
Lançando no presente esta lição:
O povo que não tem memória
É um povo sem história e tradição

Samba, solidão sonhando 
Liras de recordação.
Paixão de atemporal sentido
O sambas é um vestido puído 
Pendurado no varal da solidão.

Samba, solidão sonhando 
Liras de recordação.
Grito do meu peito mais aflito
Quando cala, teu silêncio é como um 
grito.

Meu samba imortaliza este momento
Me desculpe Nelson Sargento,
Mas o samba não agoniza o seu 
refrão. 
Meu samba imortaliza este momento
Me desculpe Nelson Sargento,
Mas o samba não agoniza não.
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Paira sobre a História do samba muita nuvem de fumaça. 
Talvez, a que mais nos cega, seja a ideia de que ele é uma 
criação carioca. Tudo bem, não há como negar e nem é 
preciso. Mas também podemos pensar que o mapa do 
samba não guarda uma exclusividade concêntrica apenas 
no Rio de Janeiro. Seu movimento é expansivo, dilatado, 
giratório, vibrante e multidirecional. Sendo assim, me 
parece pertinente considerar memórias de sambistas 
que produziram canções que levaram em consideração 
espaços, saberes, hábitos dos lugares que viveram; 
deslocando a percepção a identificar outras estéticas 
rítmicas e melódicas. Com isso, a cidade de São Paulo 
desloca-se do lugar-ausente, que sempre lhe foi atribuída, 
quando se trata de samba. Entre os sambistas que cantou 
as memórias do lugar destaca-se Geraldo Filme. A partir 
de sua história pessoal é possível repensar o mito do 
túmulo ou do lugar anti-musical. Um clichê transformado 
em norma discursiva ao longo do tempo. Com Geraldo vê-
se encerrado esse esquema explicativo. Suas músicas 
libertam a cidade da morte fria enclausurada no túmulo 
e do silêncio inventado. Instituiu o lugar ímpar para esse 
samba com memórias rurais e religiosas dos tambores de 
Pirapora do Bom Jesus. Nunca mais São Paulo e os negros 
e mestiços que aqui vivem serão taxados de não musicais.  
Geraldo viveu entre os anos de 1927 e 1995, portanto 
vivenciou as transformações urbanas pelas quais a cidade 
de São Paulo passou. Foi testemunha das fremências, 
do frenético ritmo do urbano e suas sonoridades, dos 
serialismos e massificação da cultura à moda européia e 
americana, que penetraram as subjetividades e alardearam 

novos padrões de sociabilidade e civilidade; dando forma 
ao espetáculo da Metrópole paulistana enlouquecida 
pelo frenesi da técnica, que seduziu calmamente seus 
habitantes . 
Mas Geraldo foi também testemunha das experiências 
demolidoras do normativo ou pelo menos daquelas que 
criaram ponto de fuga a ele. Isso não significa associar 
sua memória ao exótico ou ao primitivismo como antítese 
à Modernidade. Mas pensar em como atuou em zonas não 
formatadas pela serialização da cultura e da subjetividade, 
onde os exus brincalhões e orixás da música instituíram 
surpresas com os pulos de gatos, pegadas de galinhas, 
vôos de pássaros, passos de tartarugas, rastros de cobras 
como assim encontrei nas vivências negras mestiças 
paulistanas. Nas dimensões horizontais da cultura, aos pés 
dos Arranha-Céus, os sambas, carnavais, visungos e orixás 
se tornaram expressões culturais que nos seus primórdios 
foram resistência, mas também se transformaram, ao 
longo do tempo, em experiências contínuas e regulares 
quanto se trata de arte e música popular. A cultura negra 
mestiça tornou-se hegemônica no Brasil, pois o negro se 
misturou de forma plástica nesse campo das artes, música, 
festa, no mundo afetivo-sexual, bem como na culinária, 
vestuário, poesia e religião . Quanto se trata apenas de 
música, “a presença negro africana aflora a cada passo, 
deixando-se flagrar do plano temático à seleção vocabular, 
do destino da mensagem ao jogo das rimas, do artesanato 
paronomásico à simplificação sintática, enfim, da 
estruturação semântica ao estrato sônico” 

Artigo_
GERALDO FILME: O SAMBA CONTRA 

O DOUTORISMO
A VELHA QUERIA...”VAI SER 

MÉDICO”. MAS QUE DOUTOR? 
        DOUTOR EM 

SAMBA ATÉ QUE AINDA VAI 
por Amailton Azevedo
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“Ao pai Oxalá/ Agò-gegê e iorubá/
Eparrei!/ Oiá oiá vem nos ajudar/
Kaô Kaô Kaô iorubá ”

Geraldo demoliu o clichê que afirma ser São Paulo o túmulo 
do samba; ao se negar à ilustração como sua mãe desejou 
ao querê-lo médico; foi a memória surpresa no arquivo 
sonoro da cidade para além de Adoniram Barbosa. Sendo 
assim, ele foi o ponto de fuga, a desobediência, o inusitado, 
a surpresa suspeita diante do ímpeto sedutor da civilização 
urbana e metropolitana; percorreu o caminho úmido e 
quente não capturado pela impermeabilização do espaço 
e da alma; driblou o ambiente cinzento das fábricas, 
da disciplina performática dos negócios e serviços, da 
irrealidade tecnológica. Viu no samba, a dança da alma. Fez 
do samba, o antídoto ao enlouquecimento lento instituído 
pela modernidade paulista. Recusou o nada, preferiu o 
tudo. Driblou a narrativa pivô que insiste em silenciar as 
memórias sonoras paulistas e triunfar apenas os ruídos de 
fábricas, automóveis e outros sons urbanos. 
O contato com sua obra e com sua imagem me moveu 
em direção aos vestígios e rastros de memórias africanas 
que foram reelaboradas na vida dos negros paulistas. É 
bom que se diga que nunca pretendi buscar uma pureza 
africana. Não pretendi também com esse termo propor 
uma visão essencialista, racialista ou de busca de raízes 
originárias e puras. Buscar uma pureza africana não 
tem sentido algum no mundo contemporâneo, já que a 
experiência da Diáspora e do Mundo Atlântico remapearam 
valores, saberes e fazeres. A zona do Atlântico possibilitou 
a formação de redes de contato entre diferentes Áfricas, 
Europas e Américas constituindo uma teia multifacetada 
onde o Atlântico Negro expandiu-se na Modernidade. 
Sua expansão pode ser considerada como dissenso, 
contraponto, resistência à expansão da Europa, mas 
também como uma vivência mestiça, dado os diferentes 
campos de forças nas áreas Atlânticas sob a hegemonia 
européia. As áfricas foram pensadas desse modo, como 
resignificação da Diáspora e seus desdobramentos. É 
mais uma metáfora que homenageia, do que algo que 
busque uma memória contínua e regular. Termos como 
contribuição, influência e continuidade africana além de 
desgatados não respondem mais nada. São verdades 
mortas. O que me interessa são as conexões, injunções, 
negociações e misturas. 
A conexão entre samba, Geraldo Filme, os negros paulistas 
com as Áfricas não é automática e nem mecânica. O que 
percebi na experiência social de Geraldo Filme e suas 
músicas foram sinais dessa conexão que se manifestaram 

como traços de uma memória africana que fora acessada 
e recomposta entre os negros através dos saberes orais-
acústicos em torno das relações de família, amizade, 
trabalho e música, salões de dança, cordões carnavalescos, 
escolas de samba, festas e religiosidades. Do lado de cá do 
Atlântico as micro-áfricas  manifestavam-se nos ritmos, 
vocábulos, cantos, performances que foram recuperados 
nos fragmentos de saberes e fazeres; possibilitando a 
reconstrução da experiência social de Geraldo e dos negros 
paulistas na cidade de São Paulo. Os fragmentos dessas 
memórias que ficaram como registros das experiências, 
foram vividos em certos espaços da cidade por onde o 
músico circulou como o Bixiga, Barra Funda e Liberdade. 
Costumes e laços sociais construídos em torno do samba, 
do carnaval e da vida privada. 
Sendo assim os vestígios que ficaram de sua memória 
sugere o menino que viveu lembranças do tempo da 
escravidão dado o contato com a avó; o filho de Augusta 
e Sebastião; o marido de Alice de Souza e pai de Ailton de 
Souza; o sambista fundador de escolas de samba como o 
Paulistano da Glória nos anos 40; o compositor de sambas-
enredo para as escolas Unidos do Peruche e Vai-Vai nos 
anos 50 e 70; o homem ligado ao universo do Teatro e das 
artes como assim ocorreu nas relações de amizade com 
Plínio Marcos e Solano Trindade; o sambista de voz grave e 
intimista, com sua “cuspidinha de lado” e seu sorriso aberto, 
do orgulho em ser negro; opositor à Ditadura Militar e ligado 
ao Partido Comunista do Brasil; aquele que brigou com a 
profissionalização do carnaval paulista e a ingerência dos 
poderes municipal e midiático a partir de 1968; o leitor que 
sempre acompanhado de uma bolsa a tira a colo guardava 
livros de literatura brasileira e estrangeira; o sambista 
compositor de músicas como  “Silêncio no Bexiga” e “Vai 
no Bexiga pra Ver” que instituíram um arquivo sonoro para 
o samba paulistano.
Amailton Magno Azevedo
Músico e Professor do Departamento de História da PUC-SP
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O presente artigo visa tratar da pesquisa que estou 
realizando no meu mestrado em Antropologia Social, na 
UNICAMP, sobre o sambista paulistano Geraldo Filme, em 
conjunto com a recente experiência que tive de participação 
no evento Desde que o Samba é Sampa, no qual fiz parte de 
uma das mesas de debate, intitulada: “Desde que o Samba 
é Sampa: quando e como o samba produzido em São 
Paulo dialoga com o processo de urbanização da cidade?”, 
realizada no dia 16 de Agosto de 2012. Como participante e 
ouvinte dos debates que aconteceram no dia mencionado 
e no dia seguinte, onde havia uma predominância de 
sambistas sobre pesquisadores acadêmicos, tendo me 
colocado eu, uma mera investigadora, mais como aprendiz 
do que como alguém que tinha algo a ensinar; notei algumas 
questões que foram colocadas por todos os participantes 
e que estão igualmente presentes na poesia escrita por 
Geraldo Filme, entre elas: a inserção do negro na sociedade 
brasileira, a denúncia do racismo e do tratamento dado ao 
samba, na cidade de São Paulo, como uma manifestação 
cultural ainda marginalizada; a defesa do samba como 
um ritmo brasileiro, com variações nas diversas regiões 
do país onde é praticado, e mesmo como ritmo universal, 
ideia segundo a qual todos os gêneros musicais negros, 
descendentes das batidas dos tambores africanos, a 
exemplo do funk, do jazz, do hip-hop, entre outros, seriam 
samba; o respeito à hierarquia entre sambistas mais velhos 
e mais novos, à ancestralidade africana e à tradição oral e; 
por fim, a importância da participação ativa de sambistas 
e apreciadores nas rodas, que hoje se mantêm presentes 

na cidade graças à atuação de algumas comunidades de 
sambistas, a exemplo da Comunidade Samba da Vela e 
o Kolombolo Diá Piratininga, já que as escolas-de-samba 
teriam se transformado em empresas que visam o lucro e 
a competição.
Como apreciadora e também cantora de sambas peço 
licença, então, aos sambistas, respeitando a hierarquia 
que me separa deles por seus anos de experiência, para 
falar do samba paulista, tendo como ponto de partida 
a minha relação afetiva com a música de Geraldo Filme 
e a minha imersão neste universo como pesquisadora. 
A escolha da obra do Geraldão da Barra Funda como fio 
condutor do meu trabalho se deu, não somente pela minha 
identificação sensível com sua música, mas, sobretudo, 
pela importância que é atribuída pelos sambistas de várias 
gerações à sua pessoa, a quem foi dedicada, inclusive, a 
realização do encontro já mencionado. Nas palavras de 
Maitê Freitas, organizadora do evento, os dois inspiradores 
de sua iniciativa foram Clementina de Jesus e Geraldo 
Filme, parceria que, ao lado de Tia Doca da Portela, deu 
origem a um importante testemunho da ancestralidade 
africana no Brasil, o álbum O canto dos escravos, lançado 
em 1982 pela Eldorado. 
O fato que mais me tem chamado atenção no desenrolar 
da pesquisa é que, ao lado da importância atribuída a 
Geraldo pelos sambistas, se encontra uma alta quantidade 
de pessoas que ignoram sua existência e sua atuação 
política pelo samba e pelo carnaval de São Paulo, o que 
me leva a concordar com a afirmação de Moisés da Rocha, 
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integrante da mesma mesa de debate da qual participei, 
de que o samba é, ainda, marginalizado em São Paulo 
em consequência de uma herança cultural oligárquica, 
extremamente conservadora e europeizada, que não 
tem valorizado a contribuição negra para a formação do 
brasileiro.
Reunindo-se todos os depoimentos dados no evento, 
chega-se à conclusão de que o samba não é somente um 
gênero musical, que pode ser ensinado na escola, ou na 
aula de canto, como ressaltou a cantora Fabiana Cozza; 
mas uma manifestação cultural que reúne diversos 
elementos, como a dança, o respeito à ancestralidade 
africana e, portanto, à religiosidade ligada às batidas do 
tambor naquele continente, a reunião, a família, enfim, “uma 
filosofia de vida”, de acordo com suas próprias palavras. Tal 
característica do samba como uma manifestação cultural 
que reúne elementos que vão além da música está ligada à 
própria origem do termo: derivado da palavra banto semba, 
que significa umbigo e que se referia à dança de umbigada 
africana, sendo transformado no Brasil e utilizado, até pelo 
menos a década de 1920, para designar as festas rurais 
onde aconteciam os batuques e danças negras. A defesa 
de tais quesitos da identidade do sambista como um sujeito 
que transita por estes espaços revela uma continuidade da 
noção acerca do que é o samba, entre estes praticantes 
mais novos, a maioria iniciada na roda pelos próprios pais, 
com relação à noção dos sambistas mais antigos da cidade, 
fundadores dos redutos de samba no início do século XX.
Nas entrevistas dadas pelos sambistas da velha geração 
que estão arquivadas no MIS (Museu da Imagem e Som de 
São Paulo), gravadas no ano de 1981, é recorrente a citação 
de seus lugares de origem, a maioria no interior de São 
Paulo em sua fase predominantemente rural, a importância 
de sua filiação de outros sambistas, seu nascimento e 
batismo na roda de samba e a participação nas festas e 
batuques rurais, com destaque para a Festa do Bom Jesus 
de Pirapora: Geraldo Filme era filho dos caipiras mineiros 
Sebastião de Souza – músico boêmio – e Augusta Geralda 
de Souza – festeira de carteirinha, uma das organizadoras 
das caravanas que se dirigiam todo ano para a Festa do Bom 
Jesus, fundadora do clube de baile Paulistano da Glória, 
que posteriormente deu origem ao cordão carnavalesco 
de mesmo nome e dona de pensão nas proximidades da 
Barra Funda, onde aconteciam os saraus, organizados pelo 
marido, que duravam a noite inteira e que, pela proximidade 
com o Largo da Banana, permitiam que Geraldo, o negrinho 
das marmitas, já que o menino entregava as quentinhas 
preparadas pela mãe, frequentasse desde cedo os espaços 
dos bambas. O sambista ainda notou a importância de sua 
avó em sua formação, negra que o teria iniciado no samba 
de partido alto e lhe contado as histórias da escravidão.

Sou nascido num terreiro,
Em São João da Boa Vista.
Na hora em que eu nasci,
Mamãe me jogou na pista:
Se cair deitado é padre,
Caiu de pé é sambista. 

Pé Rachado, da escola-de-samba Vai-Vai, cresceu no 
interior de Minas Gerais, onde participava de congadas e 
moçambiques. Zeca da Casa Verde, apontado por Geraldo 
como um de seus maiores companheiros, cresceu em 
Mococa, sendo que suas mães se tornaram também 
grandes amigas. Toniquinho Batuqueiro era neto do velho 
Silvério, famoso batuqueiro de Pau-Queimado, que levava 
toda a família para as festas. Madrinha Eunice, nascida em 
Piracicaba e frequentadora também da Festa, se orgulhava 
de ter batizado diversos sambistas em sua escola-de-
samba, a Lavapés. Fernando Penteado, da Vai-Vai, era 
neto de Fredericão da zabumba. Dona Sinhá era filha do 
batuqueiro Felix da Costa, esposa de Inocêncio Mulata, 
do Camisa Verde-e-Branco, prima de Dona Olímpia e 
sobrinha de Dionísio Barbosa, fundador do primeiro cordão 
carnavalesco de São Paulo. Enfim, desde os tempos em que 
São Paulo ainda não era o centro do desenvolvimento urbano 
e industrial do país, identidade que a cidade incorporaria 
nos meados do século XX e que a designaria como a capital 
do trabalho e, portanto, túmulo do samba; já se formava em 
suas proximidades uma família de sambistas e agregados, 
festeiros, boêmios e trabalhadores, que ao migrar para 
a capital no início do século XX, daria continuidade aos 
batuques e festejos rurais que tanto marcaram a história 
do samba paulista.
Em homenagem a essa família e à origem do samba rural, 
Geraldo Filme comporia a canção Batuque de Pirapora:
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O respeito à hierarquia entre sambistas mais velhos e mais 
novos, que em Batuque de Pirapora aparece como uma 
homenagem aos ancestrais do samba em São Paulo, parece 
ter sido prática comum de todos os sambistas no Brasil. Na 
Casa da tia Ciata, negra baiana que se mudou para a capital 
carioca no final do século XIX e que criou em sua residência 
um espaço para festas e manifestações religiosas negras, 
que ficaria conhecido como o berço do samba carioca; havia 
uma divisão espacial em que, na sala de visitas se tocava 
choro, na sala de jantar se cantavam sambas de partido alto 
e no quintal se praticava o batuque africano. O samba de 
partido alto é um gênero de samba rural que surgiu na Bahia 
e que era considerado o tipo de samba mais tradicional, 
que só podia ser cantado, portanto, pelos sambistas mais 
experientes. Aos mais jovens, nascidos no Rio de Janeiro, 
só era permitido cantar o que os mais velhos chamavam de 
“samba-corrido”, nos quartos e no quintal, construindo-se, 
assim, uma hierarquia entre sambistas mais velhos e mais 
novos, que era ilustrada no espaço da casa.
A associação entre a tradição e o samba rural foi igualmente 
feita pelos sambistas de São Paulo, tendo Geraldo Filme 
afirmado diversas vezes que os sambistas da cidade 
deveriam resgatar seu passado rural nas composições, 
elemento chave no desenvolvimento do que o sambista 
consideraria como uma samba típico desta cidade, já que o 
ritmo no Rio teria se desenvolvido segundos novos padrões 
de musicalidade. No ano de 1998, três anos após a sua 
morte, ocorrida no dia 5 de Janeiro de 1995, foi exibido 
na TV Cultura o documentário, dirigido por Carlos Cortez, 
Geraldo Filme: Crioulo cantando samba era coisa feia. O 
vídeo registrou afirmações como “Geraldão fazia um samba 
de São Paulo legítimo [...], era um profundo apaixonado por 
São Paulo”, “Geraldo pra mim foi a expressão máxima do 
samba de São Paulo” e “Se um dia alguém contar uma 
história pra valer do samba no Brasil [...] vamos ter que falar 
do Geraldão. O Geraldão é uma figura fantástica porque ele 
brota dessa terra paulista. Ninguém como ele pra falar dos 
negros aqui em São Paulo, ninguém tão ligado assim à 
calçada, à rua, à poeira, à terra.” 
Tais elogios à sua pessoa e à sua obra deixam transparecer, 
novamente, algumas características deste universo 
do samba paulista naqueles tempos em o sambista 
circulou pela cidade: a defesa de um samba autêntico 
de São Paulo (“legítimo”), do sambista apaixonado pela 
cidade, da importância dos negros para a consolidação 
do gênero musical e a afetividade ligada ao passado 
rural da cidade, à poeira. Todas estas questões, tratadas 
nas letras de suas canções, estão intimamente ligadas 
a importantes acontecimentos históricos ocorridos no 

período de sua trajetória. Nascido em 1927, o sambista 
vivenciou a modernização da cidade, a intensa migração 
de trabalhadores do interior rural para a capital moderna, a 
repressão, por parte das autoridades oficiais, ao samba, ao 
carnaval e a outras manifestações populares e, finalmente, 
a consagração do samba moderno carioca nos meios de 
comunicação de massa: uma nova forma de se tocar samba, 
elaborada por músicos que habitavam o bairro do Estácio 
na década de 1920. A oposição entre o Rio de Janeiro como 
a capital do samba e São Paulo como a capital do trabalho 
e, portanto, da morte do samba, se consolidou de maneira 
tão real no imaginário brasileiro que as escolas-de-samba 
daqui tiveram que buscar seu modelo nas escolas de lá, 
os compositores de lá são mais conhecidos que os daqui 
e o carnaval paulistano demorou mais de trinta anos, com 
relação ao carnaval carioca, para ser oficializado.
Se na nova geração de sambistas que frequentou o evento 
já citado parece haver uma despreocupação com a defesa 
de um ritmo autêntico de São Paulo, tendo afirmado a 
maioria deles que o samba é brasileiro, ou que o samba é 
africano, estando esta ancestralidade acima de qualquer 
variação regional que é conferida ao ritmo; para Geraldo 
Filme foi de extrema importância a defesa de um samba 
assentado em suas raízes rurais, o que o diferenciaria 
do formato moderno elaborado no Rio e difundido para o 
Brasil e o mundo. Tal recusa em pertencer a um projeto 
de homogeneização identitária me levou a pensar: o que 
seriam estes elementos musicais ditos rurais que Geraldo 
Filme defendeu como a raiz de seu samba?
Para encontrar respostas, iniciei, então, um processo de 
escuta atenta de sua obra, assim como da obra de outros 
sambistas de sua geração, como Osvaldinho da Cuíca, 
Toniquinho Batuqueiro, entre outros; de outros gêneros 
de música rural e de sambas cariocas. Algumas canções 
destes sambistas de São Paulo me deram a impressão 
de que eu estava escutando realmente um samba rural, 
próximo do folclore nordestino e da música caipira. A mesma 
impressão tiveram outras pessoas para quem eu mostrei 
os sambas. Outras canções, no entanto, me remeteram ao 
mesmo padrão musical dos sambas cariocas.
Aproveitando-me, então, da minha graduação como 
musicista, parti para a transcrição deste material sonoro 
em partitura, com o intuito de ilustrar e formalizar as 
minhas impressões sensíveis, o que me permitiria, então, 
compartilhá-las com os leitores da minha pesquisa. Sendo 
assim, quero deixar claro que a partitura foi somente um 
instrumento de comunicação da minha experiência auditiva, 
não estando eu em defesa de um aprendizado de música 
por meio da partitura, já que a escrita musical, com base 
em padrões europeus de teoria musical, reduz a sonoridade 
real do ritmo de origem africana a estes padrões.
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 Esta análise formal dos sambas compostos em São Paulo foi 
o elemento que faltou, a meu ver, nos estudos acadêmicos 
realizados sobre o ritmo, feitos em sua maioria por 
historiadores e cientistas sociais que se ativeram a dados 
históricos sobre a transformação da cidade e do samba, 
colhidos em jornais e nos depoimentos das testemunhas 
vivas destas transformações. Assim, busco na música 
aquele algo a mais que ela tem a dizer sobre a História, um 
algo a mais que não pode ser traduzido em palavras.
A seguir vou expor o trecho de alguns sambas que me 
remeteram diretamente à música rural de São Paulo, tanto 
por suas temáticas textuais, quanto pelas sonoridades.
Canção 1:  Samba-de-bumbo de Pirapora, puxado 
por Dona Maria Esther. 

“Eu venho vindo, chegando agora, vim visitar meu Bom 
Jesus de Pirapora”.

 
Ao canto acima, seguem-se as batidas do bumbo, caixas 
e chocalhos:

 

Samba-de-bumbo foi o termo utilizado para nomear um 
batuque que se fazia nos barracões em Pirapora, espaços 
coletivos que a Igreja cedia para abrigar os romeiros e que 
ficaram famosos por uma tradição de batuque onde se 
desafiavam, nos improvisos poéticos, batuqueiros de todo 
o interior paulista. Segundo sambistas e pesquisadores que 
frequentaram a festa, o termo se originou da importância de 
tal instrumento na condução do batuque, onde se destacava 
a sua sonoridade grave, e pela colocação do tocador no 
centro das duas fileiras se formavam para a dança. Conta-
se, ainda, que o tocador encostava o bumbo nas mulheres 
para chama-las à dança, substituindo o antigo contato 
direto que se dava entre os umbigos, dança que teria sido 
banida da festa pela Igreja.
Na transcrição acima, percebe-se que o fraseado 
rítmico executado pelo bumbo é bastante diferente 
da base executada por caixas e chocalhos. Enquanto 
estes instrumentos executam a subdivisão da pulsação 

em quatro tempos, o bumbo executa uma frase que os 
músicos de Cuba nomearam como tresillo , e que teria sido 
encontrado em todos os ritmos negros da América Latina e, 
por isso, a identidade entre todos estes gêneros de música 
afro-americana em torno do tambor. Este mesmo fraseado 
rítmico é executado pelas palmas no samba-de-roda 
baiano e no partido alto.
O destaque da sonoridade grave, através da execução do 
tresillo, está igualmente presente em alguns gêneros de 
música nordestina, a exemplo do baião e do carimbó, que 
serão demonstrados a seguir:

Canção 2: Baião (Luiz Gonzaga) 
“Eu vou mostrar pra vocês, como se dança o baião, e quem 
quiser aprender, é favor prestar atenção.”

Zabumba:

Canção 3: 
Carimbó maranhense (domínio público) 

 

Marimba:

Percebe-se na levada da zabumba, instrumento de 
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destaque no baião, e da marimba, no carimbó, o mesmo 
fraseado rítmico executado pelo bumbo no samba-de-
bumbo, com uma pequena variação. Geraldo Filme já havia 
afirmado, em entrevista, a aproximação entre o samba-de-
bumbo e a música nordestina. O mesmo fraseado rítmico 
está presente no acompanhamento da viola nas modas e 
catiras paulistas.
Analisando-se, agora, a melodia do samba-de-bumbo 
cantado por Maria Esther e de Batuque de Pirapora, que 
será exposta adiante, percebe-se também uma unidade 
entre elas: um desenho descendente acompanhando 
cada verso, se reiniciando em notas agudas, a restrição à 
tonalidade de Dó Maior e a finalização das frases sempre 
na nota fundamental Dó.

Canção 4: Batuque de Pirapora (Geraldo Filme):

 

Voltando-nos, agora, para o samba de partido alto, um 
gênero de samba de origem rural, baiana, que sofreu 
transformações no Rio de Janeiro e em São Paulo, transcrevi 
três sambas paulistas de partido alto:

Canção 5: Thiá de Junqueira (domínio público)

 
 

Segundo Geraldo Filme “a tradução disso, quer dizer, a 
escrava negra tinha que ir pra cama na marra e a moça 
branca ia por livre e espontânea vontade [...]” . O sambista 
conta, ainda, que conheceu tal canção por meio de sua 
avó, o que revela, novamente, a antiguidade do samba de 
partido alto. Thiá de Junqueira é uma canção de domínio 
público, como tantos outros sambas antigos, compostos 
de improviso, na roda de samba, como resultado do desafio 
poético entre os cantadores.

Canção 6: Vá cuidar da sua vida (Geraldo Filme)

 

Na mesa de debate número 4, intitulada “Sala de recepção: 
a dimensão sagrada da roda de samba, o encontro de 
gerações e o seu diálogo com a comunidade”, realizada no 
dia 17 de Agosto, o sambista Tadeu Kaçula notou que um dos 
maiores intelectuais de São Paulo foi, para ele, Geraldo Filme, 
cuja genialidade ele exemplificou cantando um trecho do 
samba acima exposto. Identifiquei-me imediatamente com 
sua afirmação, tendo em vista que dediquei uma grande 
parte da minha pesquisa a esta canção onde, a meu ver, o 
compositor soube tratar com bastante ironia e perspicácia 
da questão racial no Brasil, fazendo no samba o que muitos 
estudiosos fizeram nos livros e em debates teóricos muitas 
vezes exaustivos.
Segundo alguns antropólogos , haveria nos países de 
cultura ocidental uma noção de cultura, próxima da noção 
de raça, bastante essencialista, ou seja, a cultura como 
um conjunto de características imutáveis, passadas de pai 
para filho da mesma maneira que se passa um material 
genético. No Brasil, tal ideia teria sido apropriada pelo 
senso comum no sentido da criação de estereótipos de 
negros e brancos. Assim, negros seriam macumbeiros e 
sambistas. Ao estereótipo do sambista, por sua vez, seria 
atrelada a malandragem, a boemia e o consumo exagerado 
de cachaça, não se adequando, por exemplo, ao estereótipo 
do paulista trabalhador. 
Indo além destes padrões de comportamento atrelados às 
origens dos diversos brasileiros, a canção trata a identidades 
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e a cultura como realidades muito mais fluidas e múltiplas. 
Se aos sambistas agradam as festas e a boemia, também 
foram os sambistas, em São Paulo, que constituíram a 
classe de trabalhadores de bairros como o Bexiga e a Barra 
Funda. Se alguns negros adotaram no Brasil a fé católica 
como uma máscara para se verem livres da perseguição 
da Igreja, outros, no entanto, o fizeram em virtude de uma 
real identificação com a religião, o que Geraldo registrou em 
suas canções: “mamãe, mulher decidida, ao santo pediu 
perdão” (canção 4) e “hoje o negro vai à missa e chega 
sempre primeiro” (canção 5). Por outro lado, alguns brancos 
também adotaram como suas práticas culturais afro-
descendentes – capoeira, samba e umbanda – revelando 
que a cultura, antes de ser uma essência, atribuída à 
raça ou à etnia, conceitos igualmente desprezados pela 
atual literatura antropológica, é um aprendizado e é fruto, 
também, de escolhas individuais. 

Canção 7: Partido na cozinha (Osvaldinho 
da Cuíca)
   
        

Por mais variados que sejam os assuntos de que tratam, os 
três partidos expostos possuem características musicais 
comuns: As letras são dividias em duas estruturas 
melódicas, a parte A, que é o refrão das canções, bem 
curta, com uma métrica fixa de oito compassos, sempre 
repetido por um coro de vozes femininas, acompanhado de 
palmas; e a parte B, cuja letra e métrica variam, remetendo 
ao antigo improviso. Essa oposição sonora entre A e B, 
que se dá por meio da mudança melódica, textual, e pela 
saída do coro e das palmas, restando somente o solista, 
é responsável, também, pela sonoridade responsorial, ou 
seja, pela impressão de que acontece uma pergunta – do 
solista – e uma resposta – do coro. As melodias também se 
restringem, como no samba-de-bumbo e no Batuque de 
Pirapora, a uma única tonalidade, não havendo modulações 
e, por fim, a progressão harmônica de todos estes sambas 
(o conjunto de acordes executados por violão, viola, cavaco 
e outros instrumentos) é sempre a mesma, com pequenas 
variações: C – A7 – Dm – G7 – C. 
Seguem abaixo outras três canções em que encontrei tais 
estruturas, com pequenas variações:

Canção  7 : D i tado  an t igo  (Ton iqu inho 
Batuqueiro)

 
 

Canção 8: A morte de Chico Preto
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Canção 9: Tiririca (Osvaldinho da Cuíca)

 
 

Há, ainda, entre as canções expostas, uma instrumentação 
comum, formada por violão, viola caipira, cavaco, às vezes 
sanfona, e instrumentos de percussão graves sobressaindo 
sobre instrumentos agudos. Tais semelhanças entre 
as canções demonstram, assim, uma unidade sonora 
que permite que elas sejam pensadas como um gênero 
de sambas rurais, que compartilham de elementos de 
canções de todo o interior rural do Brasil e carregam em si, 
portanto, a vivência de um passado que é constantemente 
reinventado, mas que sobrevive nestas canções.
Uma das principais modificações observadas no samba 
carioca das décadas de 1920 e 1930, no que se refere 
às estruturas musicais, foi a mudança da batida, do 
antigo paradigma do tresillo para um novo paradigma 
rítmico, que o entomusicólogo Sandroni (2001) nomeou 
como “paradigma do Estácio”, executado pelo tamborim 
e que ganhou destaque sobre os instrumentos graves, 

representados pelo surdo e que passariam a marcar o 
segundo tempo do compasso, o tempo forte das batidas do 
samba. Ao lado do tamborim, ganhou destaque a sonoridade 
do pandeiro e do cavaco, quando não de instrumentos de 
sopro, que deram origem aos arranjos típicos das big bands 
norte-americanas. Uma inovação harmônica que também 
se tornou bastante característica destes sambas foi a 
modulação de uma tonalidade maior para uma tonalidade 
menor, e vice-versa, quando a canção passa do trecho A 
para o B. Tais características estão presentes, por exemplo, 
no samba São Paulo menino grande, de Geraldo Filme.
As letras dos novos sambas acompanharam as 
transformações do ritmo na cidade, tendo sido compostos no 
Rio uma grande quantidade de canções tratando do morro, 
da malandragem, da dura situação do sambista marginal e 
das relações amorosas neste cenário. Os sambas de Geraldo 
Filme, quando não remeteram ao passado rural de São Paulo, 
trataram do crescimento da cidade e da dissolução dos 
laços de vizinhança conquistados em bairros antigamente 
marginais, temas bastante recorrentes, também, na obra 
de Adoniran Barbosa. Como exemplo desta nova temática 
urbana em Geraldo Filme, temos as canções Tradição, a 
já citada São Paulo menino grande, Tiririca, Vou sambar 
n’outro lugar, Garoto de pobre, entre outras. 
A influência mutua entre sambistas das duas cidades é um 
acontecimento que, intensificado com a nacionalização do 
ritmo carioca e transformado numa influência unilateral, 
já ocorria, no entanto, antes da existência do rádio e 
dos meios de comunicação de massa. Pelos relatos de 
sambistas como Dona Sinhá, Madrinha Eunice e Dionísio 
Barbosa, os batuqueiros dos dois centros urbanos sempre 
se encontravam, principalmente no carnaval, trocando 
entre si influências.
Por fim, encerro aqui este trabalho, já que minha pesquisa 
está em andamento, estando pela frente diversas canções 
a serem escutadas e transpostas para o papel, histórias 
a serem ouvidas e muitas rodas-de-samba a serem 
frequentadas. Espero ter contribuído, de alguma forma, 
para a geração de conhecimento e de reflexão crítica sobre 
o lugar do samba na cidade de São Paulo e deste ilustre 
artista, Geraldo Filme, na memória da cidade.
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O intuito inicial deste trabalho era resgatar o samba paulista 
praticado no início do século passado, detalhando as diversas 
modalidades existentes e construindo um panorama 
histórico de sua evolução e posterior apagamento. Um 
projeto realmente ambicioso, tendo em conta a quantidade 
de dados e informações que não poderiam deixar de se 
abordar. Talvez, futuramente, tal aprofundamento incorpore 
uma dissertação de mestrado, mas é impraticável para a 
elaboração de um abreviado ensaio.
Em conversa com Daniel Faggiano, foi-me sugerido que a 
pesquisa partisse, então, de uma base mais consistente, 
lembrando o conselho de Italo Calvino em relação à fantasia: 
assim como a geleia, é preciso que seja espalhada sobre 

uma sólida fatia de pão. Batuque de Pirapora expressa a 
referida base consistente deste estudo, e serve ainda para 
“peneirar” as inúmeras informações que a ideia primitiva 
tencionava resgatar, pois a festa do Bom Jesus, retratada 
na canção, percorre trajetória singular e sintetizadora da 
manifestação do samba no estado.
Apesar de se distanciar de acontecimentos também 
importantes, o caminho escolhido permite a análise mais 
detida de Geraldo Filme, personagem essencial para o 
entendimento do samba paulista. Diante disso, pretende-
se contextualizar historicamente a obra para, depois, dar 
início à análise interpretativa, que certamente enfatizará as 
já conhecidas qualidades do sambista paulistano. 

Artigo | Especial Geraldo Filme

BATISMO DE BAMBA
por Mario S. Frugiuele 
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Batuque de Pirapora – Geraldo Filme

Eu era menino    
Mamãe disse: vamo embora 
Você vai ser batizado
No samba de Pirapora
(2x)  

Mamãe fez uma promessa  
Para me vestir de anjo   
Me vestiu de azul-celeste  
Na cabeça um arranjo

Ouviu-se a voz do festeiro  
No meio da multidão   
- Menino preto não sai   
Aqui nessa procissão
   
Mamãe, mulher decidida  
Ao santo pediu perdão   
Jogou minha asa fora   
Me levou pro barracão

Lá no barraco   
Tudo era alegria  
Nego batia na zabumba 
E o boi gemia     
 
(2x)      

Iniciado o neguinho   
Num batuque de terreiro  
Samba de Piracicaba   
Tietê e campineiro
   
Os bambas da Paulicéia  
Não consigo esquecer   

Fredericão na zabumba  
Fazia a terra tremer 
  
Cresci na roda de bamba  
No meio da alegria   
Eunice puxava o ponto  
Dona Olímpia respondia 
 
Sinhá caía na roda   
Gastando a sua sandália  
E a poeira levantava   
Com o vento das sete saias  

Lá no terreiro    
Tudo era alegria   
Nego batia na zabumba  
E o boi gemia    
(2x)
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Contexto histórico

Com batucadas também longe da capital, o samba em 
sampa se confunde com o processo de formação do próprio 
estado de São Paulo. Suas raízes africanas acompanharam 
o desenvolvimento da economia cafeeira e originaram 
frutos no interior do estado, quando o batuque diferia e 
muito daquele praticado hoje em dia. 
Atento às transformações históricas, o sambeiro Geraldo 
Filme conseguiu retratar em diversos sambas a realidade 
de sua época. Eternizou Pato N’Água, diretor de bateria do 
Vai-Vai assassinado pelo esquadrão da morte (Silêncio no 
Bixiga); desvelou contradições de cunho social e racial, 
como em Garoto de Pobre; e compartilhou, também, 
importantes testemunhos sobre a alegria e a história do 
samba paulista. 
A defesa de que sampa dá samba vem de cedo, e quando 
possuía ainda dez anos de idade compõe Eu vou mostrar em 
resposta ao pai, admirador do samba carioca. Anos depois, 
ao gravar seu primeiro disco em 1974, com Plínio Marcos, 
Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro, Geraldão 
não deixa de mencionar os folguedos paulistas cantando 
Tradições e Festas de Pirapora.
É só mais tarde, no entanto, que grava Batuque de Pirapora, 
registro dos mais ricos sobre a folia do Bom Jesus. 
A cidade de Pirapora, grande centro religioso e situada 
à beira das águas do Tietê, deu guarida às diferentes 
variedades do samba paulista. No começo do século XX, as 
diferenças coexistiam nas grandiosas festas do Bom Jesus, 
com cada grupo valorizando as características peculiares 
de sua região, enfatizando seu modo de fazer batuque. Ali, 
as trocas prevaleciam e, ao contrário dos sambas baiano 
ou carioca, cuja participação era majoritariamente de 
negros, havia uma significante presença de caboclos e até 
de brancos , espelhando a estruturação racial das fazendas 
paulistas. 
Ao atingir certa notoriedade, a festa católica passou a 
receber frequentadores interessados em conhecer e 
participar dos batuques. Os romeiros que não contavam com 
muitos recursos alojavam-se em barracões de alvenaria 
distantes das atenções do clero. Estes barracões possuíam 
condições adequadas para manifestações alheias às 
censuras da igreja da cidade, que não escondia sua rejeição 
pelos encontros . Com seus sambas, a parcela “profana” 
da festa não demorou a ser abolida, tendo a igreja decidido 
pela interdição e demolição dos barracões, que a ela 
pertenciam . Tal fato ocorreu em 1936, conjuntamente com 
uma decisão conservadora e de conotação notadamente 
racista em outra cidade: a proibição dos desfiles de cordões 
carnavalescos (como o Vai-Vai e o Camisa Verde e Branco) 
pelas ruas de Santana do Parnaíba. 

Conforme observado por Manzatti , a partir de então, com o 
declínio da festa de Pirapora, tem início o empobrecimento 
do samba promovido no interior paulista, seja (i) pela 
modificação do padrão de vida da cultura caipira tradicional 
, seja (ii) pela unificação ao processo de formação dos 
cordões carnavalescos e, posteriormente, das escolas de 
samba .
Mas esse é apenas um breve resgate de elementos que 
fundeiam um episódio essencialmente autobiográfico de 
Geraldo Filme, tema condutor de Batuque de Pirapora. 
Quando menino, sua mãe Dona Augusta realmente levou-o 
à procissão do Bom Jesus, onde deveria vesti-lo de anjo 
para pagar uma promessa: fora curado de uma grave 
doença. Aos quatro anos de idade a tal doença acometeu 
o menino e Dona Augusta, então, viu-se obrigada a 
recorrer à jurisdição divina, prometendo levar seu filho 
para agradecer o Senhor Bom Jesus no caso de graça 
alcançada. Por decisão dos céus ou não, o convalescimento 
veio e Geraldo venceu a enfermidade. Em Pirapora, ao se 
unirem ao cortejo para “acertar com o credor”, o garoto 
foi proibido de participar por ser “menino preto”. Mulher 
decidida, Augusta levou Filme para os profanos barracões, 
onde não seriam discriminados; foi lá que ele conheceu os 
segredos do samba. 
A mãe de Geraldo Filme era mulher mesmo decidida. 
Anos mais tarde organizou um movimento de mulheres 
trabalhadoras, fundando o cordão Paulistano da Glória, 
referência para a resistência de trabalhadoras domésticas 
. O cordão, depois transformado em escola, apesar de não 
estar inicialmente associado ao samba, tornou-se com o 
tempo importante concentração de bambas. Em Eu vou 
pra lá, Filme dedica o famoso refrão para a organização de 
sua mãe: “Eu vou pra lá / Eu vou pra lá / Ai como é bom / 
Paulistano pra gente sambar”. Esta música, inclusive, traz 
outros importantes trechos que ajudam a compreender a 
vida do compositor. Em uma das estrofes, por exemplo, 
presta homenagem aos pais ao admitir ser “filho de 
sambista” e, em outra, exagera a iniciação precoce na roda 
de samba:

Na hora em que eu nasci 
Mamãe me jogou na pista
- Se cair deitado é padre, caiu de pé 
é sambista
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De todo modo, as mulheres tiveram papel de destaque não 
apenas na vida de Geraldo Filme, mas também em suas 
músicas. Retornando a Batuque de Pirapora, encontramos 
a citação expressa a três monumentos femininos do samba 
paulista, importantes líderes na construção de micro-
áfricas em São Paulo : Madrinha Eunice da Lavapés, Dona 
Olímpia do Bixiga e Dona Sinhá. 

Cresci na roda de bamba
No meio da alegria
Eunice puxava o ponto 
Dona Olímpia respondia

Sinhá caía na roda
Gastando a sua sandália
E a poeira levantava
Com o vento das sete saias

Madrinha Eunice fundou a Lavapés em 1937, conhecida 
como a primeira escola de samba da capital. Já Dona 
Olímpia, ou Tia Olímpia, é figura histórica no cordão e escola 
Vai-Vai , sendo responsável pela vestimenta dos foliões por 
seguidos anos. Dona Sinhá, por fim, considerada a Dama 
do Samba, foi uma das fundadoras do cordão Camisa Verde 
e Branco (antigo Grupo da Barra Funda, o primeiro cordão 
de São Paulo). Em três versos, Geraldão arrematou parte 
considerável da tradição do samba paulista.

Comentário analít ico

Feita esta contextualização, a fim de aprofundar a 
análise de Batuque de Pirapora é importante comentar 
alguns pontos estruturais da composição para, então, 
partirmos para sua análise interpretativa. Afinal, 
o objetivo-fim deste ensaio, até pelo pouco espaço 
disponível, não é narrar a biografia de Geraldo – o 
que já foi muitíssimo bem feito por Amaílton Azevedo 
–, mas aprofundar o universo expressivo presente na 
canção.
Ainda no vestíbulo da interpretação, como passo 
inicial interessa verificar que os versos, em sua 
grande maioria, possuem sete sílabas. Verso básico da 
poesia popular, o heptassílabo (de redondilha maior) 
é comumente utilizado pelos modernos cantadores e 
cordelistas do Nordeste brasileiro. Os últimos, inclusive, 
quando não optam pela sextilha têm predileção pela 

quadra (estrofe de quatro versos), outro elemento 
que podemos observar na letra de Geraldo Filme, 
ressalvado que esta apresenta uma única rima, do 2o 
com o 4o verso – uso também bastante comum na 
literatura popular.
Apesar destas semelhanças com a cultura nordestina, 
é muito mais provável que o autor tenha buscado 
conservar as tradições do samba de Pirapora, cujo 
canto, segundo Mário de Andrade em clássico ensaio 
de 1937, “na infinita maioria das vezes é uma quadra 
ou um dístico” . Com efeito, analisando o vasto 
material de cantos coletados por Marcelo Manzatti 
, são raras as opções por outra estrofação que não 
estas. Especialmente interessantes e esclarecedoras 
são as palavras de Dona Maria Esther em artigo de 
Rodrigo Siqueira:

Segundo a mais antiga remanescente 
do samba de Pirapora, Maria Esther 
Andrade, 82, quando Geraldo Filme 
“já era moço” ele voltou à festa do 
Bom Jesus. Vendo-a na roda, pediu 
que ela cantasse um samba para 
ele. Sabedora do constrangimento 
passado por Filme, que quando 
criança foi impedido de sair na 
procissão por ser “menino preto”, 
Maria Esther lembra que fez os 
seguintes versos de improviso 
(que depois seriam adaptados pelo 
compositor e gravados junto com os 
versos descritos acima): “Ê minha 
mãezinha / Vamos embora / Eu quero 
ser batizado / no Samba de Pirapora.”   
(grifo nosso)

Improvisar é característica marcante do samba 
de Pirapora (parecida com a tradição do samba de 
Partido-Alto). É o chamado “puxar o ponto”, que logo 
vem sucedido de uma “resposta”, costumes que 
Filme não deixou de citar (“Eunice puxava o ponto 
/ Dona Olímpia respondia”) e também incorporar à 
canção em espécies de estribilhos :
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Eu era menino    
Mamãe disse: vamos embora 
Você vai ser batizado
No samba de Pirapora

Lá no barraco
Tudo era alegria  
Nego batia na zabumba 
E o boi gemia  

Lá no terreiro    
Tudo era alegria   
Nego batia na zabumba  
E o boi gemia

Tais estribilhos são quadras com rimas ricas no 2o e 4o verso 
e intercalam duas outras partes da canção, compostas por 
três e quatro estrofes.

São estes os elementos exteriores à canção, passíveis de 
identificação.

Análise interpretativa

Quanto ao caráter expressivo-literal de Batuque de Pirapora, 
pode-se observar, inicialmente, nítida oposição de valores 
(tema central) entre as partes intercaladas pelos estribilhos 
(ou “puxadas de ponto” e “respostas”). Entre o primeiro e o 
segundo estribilho, identifica-se a parte inicial da canção, 
composta por três estrofes (2a, 3a, 4a); entre o segundo e o 
terceiro estribilho, quatro estrofes (6a, 7a, 8a, 9a) compõem 
a parte final. 
Tratados nestas partes temáticas distintas, o sagrado, 
representado pela Igreja, e o samba-profano não se 
misturam, refletindo as imposições que culminaram com 
o empobrecimento da festa do Bom Jesus. Na realidade, 
apenas o primeiro estribilho, na introdução da música, 
contém certa fusão de elementos: “Você vai ser batizado / No 
samba de Pirapora”. Após isto, os atributos característicos 
praticamente se limitam a uma parte temática particular.
Nas estrofes 2, 3 e 4, por exemplo, encontramos as seguintes 
lexias, minimamente relacionadas ao campo semântico do 
“sagrado”: promessa, anjo, azul-celeste, procissão, santo, 
perdão, asa. A parte final, por sua vez, apresenta palavras 
carregadas por sugestões profanas, à visão da época: 
batuque, terreiro, samba, bamba, zabumba, sete saias. 
Há, portanto, além de um conflito em seu conteúdo, com a 
proibição do sagrado e conhecimento do profano por parte 
do “menino preto”, uma oposição formal entre os mesmos 
conceitos. 
Para se chegar à parte profana, onde se dança samba 
com alegria, é preciso superar um momento de decepção 
religiosa. Ocorre uma espécie de transição dialética na 
primeira parte temática: a mãe, esperançosa e feliz, veste 
o filho de anjo (2a estrofe); este é proibido de participar 
da romaria por motivos de cunho racista, causando-lhe 
decepção (3a estrofe); no entanto, ela logo supera este 
momento de tristeza – jogando a asa/sagrado fora – para 
se dirigir ao barraco, onde “tudo era alegria” (4a estrofe). 
Dona Augusta, antes de se decidir, ainda pede licença ao 
santo e faz a síntese conservando em si os contrários. 
Outro ponto expressivo é o preconceito contra o menino 
enquanto ele perambula pela cidade atrás de lugar na 
procissão. Filme faz questão de apontar o tratamento 
dado pelo festeiro branco ao “preto”: a cor é motivo de 
distanciamento, segregação. Já no estribilho que adoça a 
entrada para a segunda parte da composição, o “nego” e, 
logo depois, “neguinho”, são alcunhas empregadas com 
carinho, e refletem incorporação. No barraco, o garoto 
foi aceito.
Uma vez aceito, o compositor faz um apanhado do universo 
daquele samba e passa a retratar as cidades e romeiros 
que integravam o festejo (6a e início da 7a estrofes); 
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instrumentos e homens negros senhores de si (7a estrofe); mulheres negras líderes e senhoras de si (8a e 9a estrofes), 
todos rodeados por um sentimento de pertencimento e congregação. É importante, contudo, não confundir esse momento 
como passividade em relação à condição segregacionista, mas afirmação e resistência à imposição de preceitos alheios 
. Naturalmente, a sociedade possuía canais de ascensão intimamente relacionados aos valores ocidentais e costumes 
cristãos; assim, os negros, obrigados a seguir esta vereda, deveriam renegar crenças ancestrais, permanecendo em certo 
limbo cultural, entre o ocidental e o africano . Acabaram por forjar uma cultura própria, intimamente ligada ao conceito de 
resistência acima citado. 
Por fim, na primeira parte temática de Batuque de Pirapora cabe observar que o menino vive acompanhado da figura da 
mãe, de quem depende para vencer barreiras sociais. A iniciação no barraco significa o seu batismo; é ali que ele alcança a 
“maioridade” e depois cresce “na roda de bamba, no meio da alegria”. 
Quando grava esta composição, somente no ano de 1992, a biografia e a luta de Geraldo Filme já estão, para retomar um 
termo, solidamente construídas. Sabemos, portanto, que o sambeiro não só é iniciado e cresce em meio aos bambas: assim 
como quisera sua mãe, torna-se doutor, doutor em samba.
A velha queria... – “Vai ser médico”
Mas que doutor? Doutor em samba até que ainda vai 
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SAMBA DE BUMBO E OS ANCESTRAIS
por Renato Dias

Com a permissão de Nganga e seus ancestrais o bumbo ecoa toda sua manifestação. 
No samba rural paulista o bumbo tem o mesmo valor dos atabaques na Umbanda e no Candomblé. O sagrado e o religioso 
andam de mãos dadas na cultura de origem africana, seja ela nagô ou bantu.
Para a consagração desse samba não é só necessário o entendimento desta comunicação como, também, acreditar nesses 
elementos para que o ato de sambar seja verdadeiro e o feitiço, a magia e a demanda se perpetuem na comunicação.
Infelizmente, tenho observado que pequenos grupos em São Paulo vêm sendo comandados por pseudo-intelectuais 
acadêmicos que não acreditam nessas manifestações, mas tomam a frente e se apropriam desses elementos, brincando 
com coisa séria.
É muito comum esses grupos se inscreverem em editais para captação de recursos onde repassam valores simbólicos para 
os mestres destas artes, ficando como os bonzinhos da história.
A frase do meu amigo e poeta Sergio Vaz , da Cooperifa, sintetiza bem estes fatos corriqueiros: “Um edital na cabeça e um 
pobre na mão”.
A cultura de origem africana tem profundidade e sabedoria milenar. Não podemos banalizar o conhecimento ancestral de 
um povo e faço deste texto o repúdio a estes oportunistas e aproveitadores da cultura.
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_em primeira Pessoa
Relato de um oficineiro
Rodrigo Dias
O papel e a caneta são as armas do compositor.
Oba! Mais um projeto para incentivar a comunidade de Vila 
Brasilândia, que ainda é uma região carente de incentivos, 
cultura e investimentos públicos. Através dessa oficina de 
composição,  poderemos estimular a comunidade a se expressar 
com a música trazendo suas verdades, alegrias e mazelas. 
Vamos divulgar na rádio comunitária,  fazer cartaz, banner, ir as 
escolas… Pronto, tudo feito!
Primeiro dia- Oficina preparada, oficineiro pronto.
Sábado 14h, primeira escola.
Tudo bem! Eles chegam um pouco atrasados, mas, sem crise. 
14h30... É, já vi que nessa escola vou precisar esticar um pouco 
o horário. 15h45... Acho que é coisa de primeiro dia, no próximo 
melhora. Vou passar essa semana na escola para comunicar 
novamente sobre a oficina. Afinal, é sábado, a garotada deve 
ter esquecido.
Segundo dia. 14h. 14h30... 15h45. Tem alguma coisa rolando… 
mas não são as oficinas, ninguém veio! Vou intensificar as 
divulgações nas redes sociais
Terceiro dia. Desce uma mulher e uma criança, aparentemente 
com uns 12 anos; legal, vem em minha direção.  Bacana, um 
aluno, oba! 
- Senhor, por favor, você sabe onde fica o Circo Escola? Pergunta 
a mãe.
- Sei… Desça a rua e no final dela vire à esquerda, passe o posto 
de saúde, depois do sacolão você vai encontrá-lo. 
Respondo com educação, triste por não ser um aluno. É, acho 
que não rolou...
Este é um breve relato de um oficineiro que se ofereceu para 
levar mais uma opção de cultura à sua comunidade, lugar onde 
ele cresceu e foi criado. Tanta dedicação e nenhum interessado. 
Será que estou errando na proposta?
Já sei: Vou montar um baile funk! 
Hum…. isso me soa estranho…
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PARTE I - O DESAFIO NO SÃO PAULO CHIC
 
 No final da década de 60 e começo dos anos 70, o “couro 
comia” na Rua Brigadeiro Galvão; sob o comando do    
pessoal da Camisa Verde e Branco e a bênção de Seu 
Inocêncio Mulata. O São Paulo Chic marcou época na 
cidade. Ali começaram sambistas do quilate de Mario Luiz 
e Nelson Primo. Era um salão de samba, ponto de encontro 
de vagabundos de vários matizes: músicos, batuqueiros, 
jogadores de futebol, vadios e muitas, muitas cabrochas. 
As noites, de sexta feira, eram concorridas, a casa ficava 
entupida de gente de muitos lugares. O velho Inocêncio, 
que morava ali perto, não era de ficar, não. Chegava umas 
dez da noite, no começo, para checar os preparativos. Dava 
uma panorâmica e voltava para casa. Depois, lá pelas duas 
da madruga, pintava na área de novo. De canto, ficava 
sacando o movimento. Tinha que estar tudo sob controle: na 
casa da gente não pode ter bagunça senão dá uma sujada 
no nome. Dizia seu Inocêncio.
No caso, o nome da verde e branco. E o velho voltava mais 
uma vez para casa. De manhãzinha, com o baile encerrado, 
voltava para inspecionar o salão; se nada estava quebrado 
era sinal de que tudo transcorrera como manda a boa 
malandragem. Era essa a rotina nos bailes. No começo e 
no final Seu Inocêncio na área, vendo a tudo e a todos. Era 
bom neguinho não vacilar, senão o velho catava pelo braço 
e botava para correr. E ai de quem o contrariasse.
E era assim que funcionava com Inocêncio Mulata; em torno 
do homem uma mística. Lendas e mais lendas creditavam-
lhe autoridade máxima, quase divina. Diziam que era 
um grande batedor na época do cordão, daquela turma 
que protegia o estandarte da escola. Andava, no desfile, 
segurando o bastão. Nego estranho chegava perto, era 
espetado com o bastão no baço. Até os maiores malandros, 
entre eles Hélio Bagunça, que desde muito jovem já era 
um dos mais temidos, abaixava a cabeça. Era o velho botar 
os pés para dentro do salão que o ambiente ficava manso, 
manso. “Olha o Seu Inocêncio aí”, um vagal falava para o 
outro, cutucando.
Dentro do salão era aquele sambão, e onde tem dançarino 

do bom tem mulher ao redor. Era tudo no nome de Paulinho. 
Como dançava! Neguinho esguio, canela fina, bem alto. Não 
teve jeito, virou Paulinho Pernalonga. Toda sexta feira estava 
lá com, no mínimo, três caboclinhas revezando a dança. 
Duas parceiras constantes; a Zenilda acompanhava bem 
no liso, na classe. O corpo esbelto não omitia a elegância. 
A outra era a Creuza, que era para o puladinho. Paulinho 
a jogava para cima, girava e rodopiava a nega. Creuza e 
Zenilda dividiam o Pernalonga com diplomacia, tudo na 
santa paz; elas sabiam que o ponto fraco de uma era o forte 
da outra, e assim corria o barco. Quando outras negras se 
aproximavam é que as duas se sentiam preteridas e davam 
umas duras nas “lambisgóias atrevidas”. Houve alguns 
barracos, embora tudo tenha sido controlado pelo Paulinho 
Pernalonga. Ainda por cima era tido como galã, por isso em 
todo baile reservava uma mesa de cinco, seis lugares, mesa 
que só sentava mulher para dançar com ele.
Como nem tudo são flores, Paulinho acabou despertando 
ciúmes em Carlinhos, que fazia parte da harmonia do Camisa 
e era assíduo freqüentador do SP Chic. Carlinhos era boxer 
dos bons e já tinha nocauteado um monte de participantes 
do Baby Barione. E era feio, horroroso. Parecia ter sido 
esculpido à machadadas. No baile, acabava não dançando 
com mulher nenhuma. Enquanto isso Paulinho gastava a 
sola do bicolor. Não foi propriamente ciúme que Carlinhos 
sentiu. Há gente que, na ânsia por moral, quer desbancar 
alguém de respeito, e de graça. Foi isso. O Pernalonga era 
um tremendo boa praça, não mexia com ninguém. Mas, 
para Carlinhos, dar uma surra no Paulinho valeria uma 
honra ao mérito. Começou então a humilhar Paulinho 
Pernalonga publicamente, advertindo que quebraria sua 
cara quando bem entendesse. O Paulinho, nem ligando, só 
dizia para o Carlinhos parar com isso, que isso não levaria 
a nada. Mas a coisa foi aumentando, ganhando corpo e o 
Carlinhos foi odiando o Paulinho, e o Paulinho foi ficando 
com o saco cheio. Até o dia em que o pugilista afastou a 
dama que dançava com o pé-de-valsa, agarrou-o pela gola 
da camisa e bradou: 

- Eu quebro a sua cara é hoje!

Crônica_
O PÉ DE VALSA E O PUGILISTA

por Arthur Tirone, o Favella
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PARTE II - CAPOEIRA, BAGUNÇA E O DESFECHO
 
Carlinhos já tinha feito coisa similar com outros, sempre 
com homens que julgava serem respeitados, independente 
se o fulano é de briga, ou se quer briga. Se garantia nas 
mumunhas do boxe, e era bom de pancada. É o tipo que, para 
não ficar por baixo, cisma que vai dar um cacete “naquele 
cara que está todo prosa”. O Paulinho fazia sucesso com 
o mulherio. Para Carlinhos ficar no mesmo nível tinha que 
bater; e ameaçou até conseguir a briga. Mas Paulinho 
Pernalonga não era nenhum trouxa, muito pelo contrário. 
Fora criado na tiririca, no samba, na rua. Era grande amigo 
de Hélio Bagunça, andavam juntos – e o Carlinhos só mexeu 
com ele porque também conhecia o Bagunça e, embora 
não fossem grandes camaradas, imaginou que este não 
tomaria partido. Por viver na tiririca, Paulinho ficou bom 
de pernada. E sua anatomia ajudava, de longe ele podia 
acertar o pé no inimigo.
 
Naquela época Hélio Bagunça era o chefe de uma ala 
extinta na escola, a ala da capoeira. A Verde e Branco 
saia na São João com essa ala, os capoeiristas voando, 
chutando, pulando. Num desses carnavais, inclusive, Hélio 
foi protagonista de uma cena que ficou famosa. Há alguns 
meses sumido, reapareceu na boca do desfile, para alegria 
da comunidade. A justa armou um esquema para pegá-lo, 
não haveria jeito de escapar. Quando foram chegando perto, 
amocambados, Bagunça percebeu. Com o desfile rolando, 
o malandro tacou a mão no chão, deu duas piruetas, pulou 
por cima de três foliões e da corda – coisa de dois, três 
metros - e sumiu. Os “homi” nunca o pegaram.
 
Essa ala fazia sucesso e muito neguinho queria entrar. Hélio 
percebeu aí um filão, a chance de ganhar uns trocos. Abriu 
uma escola de capoeira junto com o Pernalonga, ali perto 
da faculdade Osvaldo Cruz. Em pouco tempo a escola tinha 
um monte de alunos, os pretos da escola de samba e os 
brancos da faculdade. Só tinha um problema: nem Hélio 
nem Paulinho eram capoeiristas. Eles pulavam, chutavam, 
davam rasteira e faziam todo tipo de acrobacia, mas nem 
imaginavam o que era um martelo, um rabo de arraia ou 
ponta de faca. Não tinham técnica nenhuma e, por isso, 
Hélio resolveu adotar uma didática nada convencional: 
arrebentar a cara dos alunos. Paulinho estranhou, no 
começo não gostou, mas acabou cedendo aos argumentos 
do Bagunça: “- Porra, nós aprendemos apanhando na rua, 
então nossos alunos vão aprender é apanhando!”. As aulas 
eram grandiosos quebra-paus, com muita gente voltando 
avariada para casa. A tresloucada academia de capoeira, 
que pelo menos não admitia mulheres, durou menos de 
um mês.

 
Na fatídica noite em que Carlinhos desafiou Paulinho, 
o velho Inocêncio estava no salão. Eram duas em ponto, 
horário da inspeção do velho. Pernalonga, não agüentando 
mais as provocações, ponderou que brigassem, mas lá 
fora, na rua, porque lá dentro estava o velho. Paulinho, 
ainda dentro do salão, disse a Carlinhos que brigaria de 
igual para igual, na mão, no metier do Carlinhos, e finalizou 
a negociação assim: “Se eu apanhar, brigando na mão, eu 
te mato na pernada!”. Foram para a rua, os dois. Sós, sem 
alarde, sem assistência, sem aposta, sem glórias para o 
vencedor. Não deu quinze minutos e o Pernalonga adentra 
o salão com a mesma ginga, tranquilamente, empunhando 
uma cerveja. Quem sabia que ele fora brigar perguntou o 
que houve. Paulinho disse que Carlinhos não estava na rua, 
que havia ido embora.
 
Era o bom malandro, o Paulinho. Dois dias depois, Carlinhos 
apareceu na área de óculos escuros e para os mais chegados 
confessou que apanhou, e na mão. Se tivesse sido na 
pernada, poderia estar morto mesmo. Na intenção de se 
vingar publicamente de uma surra que levara na surdina, 
Carlinhos planejou revidar na pernada, o ponto forte do 
Paulinho. Pediu para quem ensiná-lo a arte da ginga? Hélio 
Bagunça - justo ele, que soube da história à boca pequena 
e que não aceitava vacilação -, que aceitou o pedido, mas 
não sem exigir um valor alto.

Carlinhos juntou suas economias e pagou. Bagunça, 
compadre de Paulinho Pernalonga, ensinou capoeira ao 
Carlinhos a seu modo, numa única aula. O pugilista quase 
ficou aleijado...
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O samba é dom, é dom de todos os 
bambas, que deram nome ao samba, 
Canto que não se cala, e mesmo diante 
de tudo ainda teima em cantar....
Samba 
Samba batucada
Samba umbigada
Sambada da mata
Samba caipira
Sampa
Panamérica 
Utópica
Sampa
Brasileira 
Diaspórica

Samba-Sampa?
Sampa-Samba?

Samba.
Negros passos
Negros acordes, guerreiros
Quilombolas de hoje e outrora
Pretos, pardos, brancos, índios
Mestiços daqui ou de lá…

Samba...
Correndo em busca da identidade
Em busca da sagrada idade
Idade da maturidade 
Ser povo!
E mais nada
Samba...

Coluna_
SAMBEI MESMO SEM SABER

por Eugênio Lima
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Ser povo que não sucumba 
Ser povo sem medo 
Ser povo mudança 
Ser povo improvável 
Ser povo que virá
na forma e conteúdo
na sorte e no revés

Samba...
Liberdade.
Das amarras.
Do passado.
Do esquecimento.

Sampa Samba, sabe?
Samba, o acalanto
Samba, a memória
Samba, o samba torto dos
Filhos dos guetos
Filhos da Áfricas
Filhos das matas
Filhos das ruas 
Filhos das lutas
Filhos das marchas
Filhos da Guerra
Filhos da fome 
Filhos do medo
Filhos das bandas de cá
Filhas das bandas de lá
Netos do presente
Mães do passado
Pais do assim será

Samba...
Viemos para ficar
Viveremos para criar
Viemos para lembrar
E cantar e cantar e cantar.
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MANIFESTO CARNAVALISTA
Pelo Carnaval de Rua de São Paulo
Esse manifesto tem como objetivo viabilizar legalmente as manifestações carnavalescas de Rua em São Paulo não vinculadas 
às entidades UESP, ABASP e ABBC – órgãos que regulamentam o carnaval em São Paulo.

As manifestações carnavalescas de bairro cresceram muito e os novos grupos não encontram suporte e orientação dos 
órgãos competentes, tendo de enfrentar os mesmos problemas que grupos tradicionais sofriam antigamente, ou seja, 
boicote, repressão, falta de estrutura e o não reconhecimento por não se adequar aos padrões de conduta. A tradição do 
carnaval paulista vem dos cordões que desfilavam em seus bairros, pelas ruas da cidade, e que por fragilidade e necessidade 
cederam a um modelo de competição de escolas de samba para conseguir desfilar legalmente.

Buscamos com esse movimento unir poder público, população, mídia, governo e grupos carnavalescos para que possamos 
discutir interesses, problemas e demandas e com isso viabilizarmos o carnaval de rua em nosso próprio bairro. É importante 
destacar que não queremos com este manifesto solicitar verba pública direta para realizarmos nossos desfiles, mas, 
sim, reconhecimento, autorização e infra-estrutura para receber e conduzir a comunidade na rua. Queremos também 
desenvolver um modelo de carnaval que desperte o uso consciente do espaço público, para criar o mínimo de transtorno 
possível para a população e garantir alegria e cidadania aos foliões.

1- DIREITO À ALEGRIA

A alegria é um dos sentimentos mais belos de um indivíduo ou grupo, um grande indicador para medir a qualidade de vida 
das pessoas. Incentivar a criatividade, assim como promover o acesso à saúde, educação, lazer, segurança e cultura, é 
fundamental para constituirmos uma sociedade plenamente feliz.

2- DIREITO À FOLIA

O Carnaval é uma das principais manifestações populares brasileiras. Encontrado em todo o país, com seus diferentes 
“sotaques”, revela as peculiaridades de cada região: Pernambuco com seus maracatus e frevos, Maranhão com o Bumba-
meu-boi, Bahia com os blocos afro e seus trios elétricos, Rio de Janeiro com blocos e escolas de samba, e São Paulo com 
seus sambas de bumbo, cordões, blocos e escolas de samba.

3- IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO E AFIRMAÇÃO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL PAULISTANA

O samba de bumbo, o jongo e o batuque de umbigada são algumas das inúmeras manifestações tradicionais que influenciaram 
a forma de sambar e brincar o carnaval na capital paulista. Ao longo do século XX essas expressões foram sendo esquecidas 
e São Paulo passou a ser o centro multicultural que recebe e consome as diversas manifestações do Brasil, mas que não 
soube reconhecer e valorizar a sua própria identidade cultural. Os cordões e blocos carnavalescos, assim como as mais 
antigas escolas de samba, são nossos patrimônios culturais e temos a obrigação de preservá-los para dar a chance às novas 
gerações de conhecerem as raízes histórico-culturais de seu bairro, sua cidade e seu país. Como define Plínio Marcos, “Um 
povo que não ama e não preserva as suas formas de expressão mais autênticas, jamais será um povo livre”.

4- OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO COMO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Hoje o espaço público é dos carros e a rua - que deveria ser democrática, lugar de convivência e aprendizado – um espaço 
hostil. Na contramão disto, tem uma época do ano, apenas um único momento, em que os carros dão lugar às pessoas 
e a hostilidade dá lugar à alegria. O CARNAVAL traz na idéia e na prática a ocupação do espaço público como forma de 
manifestação cultural, mas acima de tudo é um momento em que a cidade é das pessoas.

5- O CARNAVAL DE RUA E A ECONOMIA CRIATIVA

O carnaval de rua em São Paulo vem crescendo a cada ano e se tornando uma referência da cidade. Além de estimular os 
talentos artísticos pela valorização das expressões tradicionais locais, o evento tem grande potencial econômico para a 
cidade na medida em que se torna uma opção de lazer para quem fica, mas também atrai turistas e gera empregos.
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     Paz sem Fronteiras

                   Peace without Borders

                                                              无限平和
                                                    Mír Bez Hranic

                                                 Paco sen limoj

                                           Paz sin fronteras

                            Paix sans frontières

            Pace senza Frontiere

          Frieden ohne Grenzen
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