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Resumo-  

Esse texto pretendeu reconstruir a memória musical do sambista 

Geraldo Filme e suas relações com os grupos negros na cidade de São Paulo. 

Ao analisar e refletir sobre essa memória conclui que Geraldo Filme e os 

grupos negros elaboraram aquilo que denominei de micro-áfricas como 

expressões culturais de resistência para, imprimir suas marcas, projetos, 

fazeres e saberes em espaços específicos da cidade. Diante de uma cidade 

impregnada pela urbanização, metropolização e verticalização que fora 

transformado em projeto hegemônico das elites paulistas, as micro-áfricas se 

configuraram como um contraponto dissonante às formas culturais dominantes 

para operar outras cidades e outras vivências. Tendo como fio condutor a 

análise da memória Geraldo fui identificando as micro-áfricas nas suas 

vivências familiares, comunitárias, nas escolas e nas rodas de samba, nas 

suas letras de música, nas produções artesanais de instrumentos, nas formas 

de religiosidades, nos salões de dança, no teatro, shows, nos carnavais e nos 

ciclos rítmicos das musicalidades. Essas variadas vivências definiram e 

delimitaram as micro-áfricas como expressões culturais públicas e privadas. Ao 

analisar cada uma dessas vivências nas suas particularidades e em relação 

entre si nos territórios negros, fui reconstruindo a memória de Geraldo Filme e 

das micro-áfricas e projetando-as numa temporalidade posta no futuro como 

uma perspectiva a ser vivida. Mostro também que a memória de Geraldo Filme 

e das micro-áfricas podem e devem ser acessadas constantemente no 

presente, para que, as expressões culturais dos grupos negros possam ser 

preservadas e resignificadas.  

Palavras-chave- Geraldo Filme, memória, sambas e micro-áfricas. 
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Abstract 

This text intended to rebuild the samba composer Geraldo Filme´s musical 

memory and his relations with the black groups in São Paulo City. By analyzing 

and reflecting upon his memory, I concluded that Geraldo Filme and black 

groups elaborated what was called “micro-áfricas”, understood as cultural 

expressions of resistance to imprint their marks, projects, makings and 

knowledge in specific territories in town. Before a city impregnated by 

urbanization, metropolization and verticalization which the “paulista” elite 

transformed into a hegemonic project, the micro-áfricas appeared as a 

dissonant counter-point to the dominating cultural forms in order to operate 

other cities and other ways of living. By taking the analysis of Geraldo´s 

memory as a conducting line, the micro-áfricas were identified in his familiar 

and communitarian living, at the samba schools and samba circles, in his lyrics, 

musical instruments handcrafting, religiosity, dancing saloons, theater, shows, 

carnivals and in the rhythmic cycles of his musicality. These various living ways 

defined and delimitated the micro-africas as bothe public and private cultural 

expressions. When analyzed every living in its peculiarity and in the relation 

among themselves in the black territories, I rebuilt Geraldo Filme´s and micro-

áfricas memory could and should be accessed constantly in the present so that 

the black groups’ cultural expressions may be preserved and re-signified. 

Key words: Geraldo Filme, memory, sambas and micro-áfricas. 
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Apresentação 

 

 Quando conheci Geraldo Filme, não pessoalmente, mas através de sua 

música, me pareceu sublime, singelo, bonito, sincero. Isso ocorreu através de 

um amigo músico1, que o apresentou numa noite em 2001, não me lembro 

exatamente da data; lembro do som que me encantara. 

 Após aquele encontro, a música de Geraldo Filme ficou ali comigo, 

habitando-me, fazendo bem e me provocando uma vontade de querer saber 

mais. Mais tarde, no fim do ano de 2002, Geraldo Filme retorna, dessa vez não 

só pelos ouvidos, mas também pela imagem através de uma entrevista que 

assisti. Aí tudo se confirmou. A admiração que eu havia construído por ele no 

primeiro encontro ampliou-se, pois pude agora ver a força daquele homem 

negro, de voz grave e intimista, cantando samba. Os seus sambas me soaram 

de forma intensa, fazendo-me perceber que ali naquela música haveria 

possivelmente algo de diferente. Aquilo que soara diferente era a extensa 

memória que envolvia aquele canto. Mas eu não sabia disso ainda. O que eu 

comecei a ter naquele momento foi um desejo de pesquisa que nascia para 

saber mais sobre aquele homem, sua música e sua história.  

Na memória do samba em São Paulo, “Seu Geraldo” ou “Geraldão da 

Barra Funda”, como assim o chamavam, ocupou um lugar de respeito e 

admiração entre as pessoas envolvidas pois era um dos homens que traduzia e 

trazia em si uma marca específica do que era o samba paulista. Esse respeito 

e admiração eu percebi e guardei na memória quando estive em um ensaio da 

                                                 
1 Lê Menestrel, um músico residente em Salvador, foi quem cantou uma música de Geraldo 
Filme naquela noite. 



 

 

20

escola de samba Quilombo do Educandário2. Nesse ensaio perguntei a um 

passista quem era Geraldo Filme. Em seu rosto abriu-se um sorriso e uma 

mistura de respeito e alegria que respondiam a minha pergunta. Ali percebi a 

importância de Geraldo Filme como uma memória a ser preservada.  

 A partir do desejo de pesquisa, o tempo do historiador se entrecruzou 

com o tempo de Geraldo Filme e com o tempo de sua obra produzida ao longo 

do século XX. O contato com sua obra e com sua imagem me fez pensar sobre 

minha condição de descendente de africano e das memórias africanas que 

foram recompostas em São Paulo. 

As Áfricas3 apareceram com novos significados histórico e cultural. 

Então produzi um disco intitulado “Mundo Atlântico”4, que traduziu em certa 

medida os sentimentos gerados por essa pesquisa. Nesse disco sinto o 

Oceano Atlântico como um espaço hídrico que liga as Áfricas com as Américas 

num movimento de fluxos e refluxos culturais que se fizeram ao longo da 

História Atlântica5. 

 

  

De volta pra África no meu coração 
mirando daqui do muro do malecon 
As águas do Atlântico nunca nos separaram 
eu sinto isso aqui do outro lado, do muro,  
pode ser ali, no quintal de Kingston, 
ou na radiola em São Luis do Maranhão 
as águas do Atlântico nunca nos separaram 
eu sinto isso aqui do outro lado do muro6  

                                                 
2 Essa escola não chegou a sair nos carnavais. Ela ficou restrita às rodas de samba que 
ocorriam aos finais de semana na Cohab Educandário.  
3 O termo áfricas significa pensar que a África não é um território homogêneo. Ao contrário, há 
diferenças entre as culturas, os tempos históricos e os povos que a habitam. Nesse sentido, há 
uma diversidade de áfricas que multiplicam as memórias que lá foram e são vividas. 
4 Mundo Atlântico. Grilo Azevedo. s/n. gravadora independente, 2004. 
5 Paul Gilroy, O Atlântico Negro. UFMG, 2001. 
6 Mundo Atlântico. Grilo Azevedo, gravadora independente, s/n, 2004. 
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O delírio que provocou essa poesia teve no Malecon7 da cidade de 

Havana, em Cuba, o lugar por onde o Atlântico, as Áfricas e eu nos 

encontramos. Isso seriam os fluxos e refluxos culturais. Alguns sentimentos 

despertados revelaram em certa medida o tempo vivido por mim e como as 

Áfricas surgiram num espaço imaginário guiado pela sensibilidade de um afro-

descendente. Esses sentimentos podem ser compartilhados com as vivências 

de milhares de pessoas que vieram como escravos ou com imigrantes 

africanos da contemporaneidade. Foram essas vivências que criaram ritmos e 

ondas musicais que se moveram e se movem num vai e vem constante que 

possibilitaram o surgimento de hibridismos culturais.  

Mas não seriam apenas as Áfricas imaginária e poética, mas histórica e 

concreta também. A obra de Geraldo permitiu esse olhar para as Áfricas. Suas 

músicas me levaram para um esforço de reconstrução e compreensão de sua 

experiência social na cidade de São Paulo, onde elas surgem ressignificadas 

do lado de cá do Atlântico em certos territórios da cidade, com costumes e 

sentimentos vividos em torno do samba e do carnaval e em aspectos de sua 

vida íntima, amorosa e familiar que, por sua vez, configuraram sua 

sensibilidade. 

Claro que essa ligação entre samba e os afro-paulistas com as Áfricas 

não é automática e nem mecânica. O que se percebe na experiência social de 

Geraldo Filme e suas músicas são sinais dessa ligação que aparecem como 

fragmentos, retalhos de uma memória africana que fora recomposta entre os 

afro-paulistas através das relações de família, amizade, trabalho e música, nos 

                                                 
7 O Malecon é a orla marítima da cidade de Havana, onde estive participando de um 
Congresso de música latino americana, em outubro de 2003, organizado pela Casa de las 
Américas. 
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salões de dança, cordões carnavalescos e escolas de samba. O que permitiu 

tecer essas memórias africanas na experiência de Geraldo foi a força da 

tradição oral em torno da sua família, a sociabilidade com os grupos negros e 

com o samba, as festas religiosas e carnavalescas que reorganizavam e 

reatualizavam essas vivências no seu tempo de vida quando criança e 

adolescente, imprimindo, assim, um modo de ser específico quando adulto8.  

Os estudos culturais sobre as memórias negras e mestiças no século XX 

ainda estão se fazendo. No que diz respeito às práticas musicais, já existem 

reflexões historiográficas que se propuseram a descobrir e problematizar quais 

foram os caminhos escolhidos, os desejos e as intenções que a população 

negra teve em São Paulo nesse século. Tais estudos mapearam, entre o pós-

abolição e as décadas de 1930 e 40, suas novas formas de sociabilidade como 

a vivência em rodas de sambas, a instituição de cordões e escolas 

carnavalescas, a freqüência de salões de dança, o que significaram estratégias 

para resistir culturalmente na cidade9. A partir da década de 1950, essas 

atividades culturais, sociais e educacionais continuaram sendo as organizações 

                                                 
8 Hampate Ba. A tradição viva. p. 181, 1981. 
9 Iêda Marques Brito. Samba na cidade de São Paulo (1900-1930): um exercício de resistência 
cultural, 1986. José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia: História, cultura e música popular na 
São Paulo dos anos 30, 2000. José Geraldo Vinci, Sonoridades Paulistanas, 1989. Raquel 
Rolnik. Territórios Negros. Uma História. José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: 
espaço público, imagem e cidadania, 1998. Carlos José Ferreira dos Santos. Nem Tudo era 
Italiano. São Paulo e pobreza (1890-1915), 1998. Maria Cristina Wissembach. Ritos de Magia e 
Sobrevivência: sociabilidade e práticas mágico-religiosas (1890-1940), 1997. Maria Cristina 
Wissembach. Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade possível, 1998.  Em 
minha leitura, todos esses estudos apresentam formas de como os grupos negros resistiram 
culturalmente na cidade à imposição de uma urbanidade que foi sendo gestada como 
dominante e como projeto hegemônico que tentava apagar as dissonâncias culturais ligadas às 
práticas populares. 
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onde os afro-paulistas concentraram suas atenções e ações para reivindicar 

direitos, igualdade racial e sua herança cultural afro-brasileira10.  

Reconstruir a memória musical de Geraldo Filme e suas relações de 

sociabilidade trouxe, aos meus olhos e minha percepção, uma sociedade e 

uma cidade que não resultaram tão formais assim como as elites esperavam, 

apesar de seu amplo processo de urbanização e industrialização, de sua busca 

por rigidez e higienização dos seus espaços públicos11, da racionalização da 

governança política e da economia. Por entre esse processo contínuo de 

urbanização e metropolização emerge uma cidade com traços específicos da 

cultura dos grupos  nos costumes, nos gestos, nos cantos e nos territórios 

apropriados que configuraram aquilo que denomino de micro-áfricas.  

Não pretendo com esse termo ter 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 cultura é difusa, dinâmica e 

histórica. A cultura possibilita a formação de redes de ligação e parentesco que 

constituem o mundo sob a forma de uma teia multifacetada12. As micro-áfricas 

foram pensadas desse modo, isto é, quando tive o campo da cultura e a 

memória de Geraldo como conceitos norteadores para compreender suas 

práticas sociais em diálogo, conflito e mistura com outras experiências culturais 

na cidade. Utilizo o termo micro-áfricas para mostrar que um olhar voltado para 

os micro-processos sociais pode iluminar contextos e estruturas maiores que 

                                                 
10 Georg Reid Andrews. Negros e brancos em São Paulo, p. 294-295, 1998. Roger Bastide e 
Florestan Fernandes, Brancos e Negros em São Paulo, 1971. Roger Bastide. Brasil: Terra de 
Contrastes, 1968. 
11 Eudes Campos, São Paulo na visão classi(ci)sta de Prestes Maia, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 43. 
12 Kwame Anthony Appiah. Na Casa de meu Pai: A África na Filosofia da Cultura, 1997, p. 11. 
Kabengele Munanga. Negritude: Usos eSentidos, 1986. 
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se fizeram com as formas de viver e de resistir dos grupos negros na 

redefinição de seus valores culturais no espaço urbano.  

A memória de Geraldo Filme desvincula-se de datações oficiais 

estabelecidas que tenham, no movimento dos grupos políticos e na dinâmica 

industrial, os marcos instituídos de compreensão das históri as da cidade. As 

micro-áfricas13, pensadas no plural e na cidade de São Paulo, foram novas 

formas de sociabilidade e sensibilidade que expressaram a cultura dos afro-

paulistas de modo difuso, numa conjuntura histórica específica. Estiveram 

inseridas também nos movimentos sociais que compuseram o ritmo de 

transformações da cidade com suas múltiplas temporalidades e experiências. A 

música e a experiência de Geraldo Filme sofreram impactos, resistindo em 

certos momentos e em outros se modificando de acordo com as imposições 

políticas, econômicas, ideológicas, urbanas e industriais da cidade de São 

Paulo.  

As micro-áfricas trazem um sentido de história que se fez e se moveu 

muito em função de um modo de pensar e estar africano no mundo, que 

penetraram nos diversos fazeres e saberes da vida cotidiana dos grupos afro-

descendentes. Vida essa que se fez não como desenrolar dos dias, da 

repetição monótona dos acontecimentos; ao contrário, como tensões e conflitos 

sociais. Um cotidiano que foi vivido com as construções, transformações ou 

demolições de culturas, sob uma multiplicidade de tempos e experiências 

                                                 
13 Roberto Moura. Tia Ciata e pequena África no Rio de Janeiro, 1983. A expressão utilizada 
por Roberto Moura foi pensar a pequena África na cidade do Rio de Janeiro de modo singular. 
O que proponho no meu texto é refletir sobre as micro-áfricas de modo plural a partir da cidade 
de São Paulo. 
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sociais14. Com o olhar atento às manifestações afro que se processaram na 

vida cotidiana é que pude observar uma história a partir dos pormenores, dos 

vestígios e dos cacos que ficaram como sinais de experiências vividas15. O 

conceito de cotidiano se traduziu, como uma possibilidade teórica e 

metodológica de encontrar essas ressignificações de vivências africanas em 

São Paulo a partir da memória musical de Geraldo Filme.  

Com essa opção teórica e metodológica pude descobrir alguns dos 

sentidos de sua humanidade com a revelação de parte de sua alma a partir dos 

dilemas, dores, alegrias, prazeres, expectativas e de paixão intensa e incontida 

pelo samba. Revelou ser um homem afro-descendente que traduziu a sua 

experiência sensível. Reconstruir a memória de Geraldo Filme foi uma tarefa 

de que pouco me vali de materiais estatísticos: não há números, tabelas ou 

dados. O que há são documentos fílmicos, imagéticos, sonoros, orais e escritos 

que analisados revelaram um ser humano com seu mundo público, mas 

também com seu mundo sensível, de dentro, íntimo e privado. Com a 

documentação emergem retalhos da sua memória que ficaram como vestígios, 

já que a apreensão do conjunto total e absoluto do que fora é improvável e 

impossível. 

Dividi este trabalho em cinco capítulos que guardam em si 

especificidades temáticas e que se complementam em termos de 

problematização geral. Entre as temáticas o que se percebe é a reconstrução 

da memória e de um modo de ser afro-brasileiro do sambista Geraldo Filme e 

                                                 
14 E. P. Thompson, Apud: Fenelon, Déa Ribeiro. E.P. Thompson- História e Política, Projeto 
História 12, São Paulo, 1993, p. 81. 
15 Walter Benjamim, Magia e técnica, Arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura, 1985. 
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que permaneceu na sua experiência cotidiana como pessoa, mas na sua 

música em particular. 

No capítulo 1, discuto a memória musical de Geraldo Filme relacionando 

a sua trajetória às pessoas com as quais estabeleceu convivência familiar, 

relações de amizade, romance com sua mulher, vida musical em torno do 

samba, do carnaval, das escolas de samba, nos territórios onde morou, viveu e 

fincou raízes e seu engajamento político na defesa dos direitos dos 

descendentes de africanos. Esse capítulo mostra uma São Paulo diferente 

daquela que tem no bandeirantismo seu mito de origem. A presença e a 

participação dos afro-descendentes na formação da sociedade paulista 

desfazem aquela pretensão de embranquecer a cidade. Geraldo Filme é o 

ponto de fuga dessa falsa construção, pois, com ele, São Paulo deixa de ser 

túmulo do samba. O que temos é uma memória múltipla da cidade onde outras 

musicalidades também possuem história. 

As fontes analisadas nesse capítulo foram entrevistas com Geraldo 

Filme em um programa musical, um filme-documentário, letras de música e 

jornais. Cada material com sua especificidade e natureza serviram para 

reconstruir a trajetória e a experiência de Geraldo Filme. Esses documentos ao 

serem analisados mostraram os pormenores que me aproximaram em muito de 

sua experiência concreta, pois revelaram a singularidade de Geraldo Filme no 

fazer histórico e de como ele e as pessoas com as quais conviveu inventaram e 

reinventaram formas de viver no cotidiano e no espaço urbano16. Ao rastrear 

esses documentos compreende-se uma vivência que se fez na relação com a 

sociedade.  

                                                 
16 Michel de Certeau. A invenção do cotidiano. 1998. 
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As entrevistas permitiram verificar como os depoimentos orais realçam e 

trabalham certos aspectos da memória vivida lembrando aquilo que faz sentido 

ao tempo presente e às contingências do momento17. Nesse trabalho de depor 

a memória é ressignificada. Nela percebe-se como resistiram nas lembranças 

os costumes com seus fazeres, falares, saberes, gestos, olhares e 

vocalidades18.  

Uma memória que se fez tanto individual como socialmente, sendo 

tecida a uma rede de relações e circunstâncias que se moveram no mundo do 

cotidiano, coexistindo com modos de vida distintos ao seu, construindo valores 

de acordo com códigos específicos de sua comunidade cultural, em uma 

conjuntura histórica específica. Nos documentos descobre-se que sua 

experiência se estruturou muito mais como produção de sentidos do que de 

tipificações e classificações19.  

O filme-documentário me moveu à reflexão de como o cinema 

representou uma possibilidade de estudar a imagem inscrita numa modalidade 

de discurso sobre o passado, onde se depara com o mundo sensível e com as 

marcas de uma dada cultura posta na experiência de Geraldo Filme20. Com o 

filme-documentário percebe-se como o samba foi seu projeto de vida e como 

                                                 
17 Hampate Ba. A Tradição viva, 1981, Paul Zumthor. A letra e a Voz, 1993. Raphael Samuel. 
“Teatros da Memória”, Projeto História 14. Cultura e Representação, São Paulo, Educ, 1997, p. 
44. Projeto História 17. Trabalhos da Memória, São Paulo, Educ, 1999.  
18 E.P. Thompson. Apud: Déa Fenelon Ribeiro. Projeto História 18. Espaço e Cultura, São 
Paulo, maio/1998, p. 407. O conceito de Costume aqui no texto é pensado como práticas 
culturais populares que resistem e acenam como projeto possível de futuro. 
19 Maria Odila L. da Silva Dias. Hermenêutica do cotidiano na Historiografia Contemporânea, 
Projeto História 17, p. 226. 
20 Cristiane Nova. A “História” diante dos desafios imagéticos, Projeto História. Revista do 
Programa de Estudos Pós Graduados em História, Trabalhos da Memória, n.21, nov/2000, p. 
145. 
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interferiu na construção de sua visão de mundo, levando-me a refletir como 

essa vivência particular foi tangenciada pela música21. 

As letras e as músicas foram pensadas a partir de uma concepção 

estética em que arte tem uma interferência política no mundo. E Geraldo, ao 

fazer essa inferência, recorre aos instrumentos que lhe estão à mão para 

projetar a história num horizonte prospectivo. Operando no terreno da arte 

Geraldo faz uso da ambigüidade de sentidos que é próprio da arte, porque ela 

não está no mundo para responder e sim para indagar, questionar e romper 

com formas dominantes da cultura22. Nesse sentido, suas letras e músicas vão 

na direção de provocar sensações e criar mundos que ainda não se 

cristalizaram como ideologias, convenções ou práticas dominantes23. Nelas 

tem-se a oportunidade de perceber o real a partir da sua subjetividade, de onde 

aparecem sinais dos seus sentimentos íntimos, projetos não consumados,  

perspectivas que tinha e visões de mundo em que acreditava e que não se 

impuseram de todo devido ao campo de forças hegemônicas da cidade24. As 

letras, como um microtexto literário, foram pensadas não como espelho ou 

reflexo da realidade, mas como Geraldo sentia a realidade e como 

possibilidade de um mundo ainda não vivido25. 

Nos capítulos II e III, discuto e problematizo, a partir das leituras das 

experiências vividas por Geraldo na cidade de São Paulo, alguns aspectos das 

                                                 
21 E.P Thompson, na sua briga com modelos teóricos que engessavam a História Humana em 
categorias conceituais antes da manifestação da vida, construiu uma porta de saída para 
análises históricas mais arejadas que passariam a ter nos materiais empíricos novas opções 
metodológicas de reconstrução de um passado possível. 
22 Beatriz Sarlo. Paisagens Imaginárias. 1997. 
23 Raymond Willians. Apud: Beatriz Sarlo in Paisagens Imaginárias, p. 90. 
24 Nicolau Sevcenko, Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira 
República, 1983. 
25 Maria do Rosário da Cunha Peixoto. E as Palavras têm Segredos- Imagens de Criança na 
Literatura Infantil Brasileira de Resistência. 1997, p. 10. 
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culturas de povos bantos da África Central que permaneceram e foram 

ressignificados no espaço urbano da cidade, sendo fundamentais na 

construção de uma cultura afro-paulista com especificidades e marcas 

singulares em relação a outras culturas. Discuto a permanência e a 

ressignificação de africanidades por meio de uma concepção teórica que acena 

para a possibilidade de refletir sobre os registros que povos africanos 

imprimiram através de uma resistência cultural e como legado na formação da 

cultura das Américas, em particular o Brasil26.  

Entre os séculos XVI e XIX o Atlântico se configurou, a partir da 

Diáspora negra, como um espaço líquido por onde teias de comunicação entre 

as Áfricas, as Américas e especificamente o Brasil se fizeram constantemente, 

entre os povos africanos e seus descendentes que foram escravizados. Mesmo 

com o fim do tráfico humano e da escravidão e com o pós-colonialismo, os 

registros culturais dos povos do continente africano não se apagaram. Nem 

tudo foi desagregado com a tentativa de dominação cultural. Isso se deve às 

evidências históricas na contemporaneidade que nos mostram a permanência 

dessa cultura que foi ressignificada em terras americanas e brasileiras. Um 

olhar mais atento e arejado sobre esses registros traz, como perspectiva 

historiográfica, a história das Áfricas como um novo horizonte possível de 

análise. Não é possível mais negar a força dessas Áfricas, sobretudo no campo 

religioso e estético onde artes, música, design, decoração, indumentária como 

tecidos e cores, tipos de cabelos, gestualidade corporal, modos de dançar, falar 

e cantar que revelam fazeres e saberes oriundos de um modo de pensar 

                                                 
26 John Thorton. A África e os africanos na formação do Mundo Atlântico ( 1400-1800), 2004. 
Sidney Mintz e Richard Price, The Birth of African-american Culture- An Antropological 
Perspective, 1992. 
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africano se enraizaram na vida social dos nas américas e Brasil. Com os 

capítulos dois e três percebo como essas Áfricas estiveram vivas na 

experiência social de Geraldo Filme e como elas não foram vividas como 

recorrência à um passado, ao contrário, foram forças ativas, ressignificadas e 

reimpressas na cidade27.  

Para tanto, as fontes selecionadas sobre as quais refleti foram imagens 

de Mário de Andrade que estão no acervo iconográfico do IEB-USP (Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo), músicas de Geraldo 

Filme, acervo bibliográfico do museu do sertanista de onde extraí fotografias e 

tomei conhecimento de instrumentos musicais e bibliografia específica sobre a 

cultura africana e seus registros nas américas e Brasil.  

Em se tratando das fotografias como fonte, elas foram analisadas tendo 

como ponto de partida teórico a imagem como visualização e testemunho de 

uma história vivida onde se percebe fragmentos do real28. Com elas gestos e 

posturas do corpo foram pensados como expressão política e cultural dos afro-

descendentes ao serem registrados. O corpo nas imagens revelou memórias 

vivas, pois havia sinais de uma história vivida através da expressão pela dança, 

pela música e pela gestualidade29.  

A audição dos sons dos instrumentos foi analisada como tradução da 

cultura material de parte das musicalidades afro-brasileiras. Revelaram assim 

uma dada memória que se fez por esse registro histórico específico. Os 

instrumentos e seus sons sinalizam para um gosto estético e uma consciência 
                                                 
27 Stuart Hall. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, 2003. 
28 Raphael Samuel. Paisagens Oníricas, Revista Projeto História do Programa de Estudos Pós-
Graduados em História. História e Imagem, n. 21. p. 20. 
29 Georges Vigarello. O Corpo inscrito na História: imagens de um “arquivo vivo”, in Projeto 
História: Imagem e História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do 
Departamento de História, nov/2000, p. 230. 
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de preservação da cultura ao serem, em um primeiro momento, produzidos; em 

um segundo, executados, e em um terceiro, com a evocação dos ritmos que 

reatualizam e conservam um modo de tocar, dançar e sentir o mundo.  

O terceiro capítulo, procurando dar continuidade ao segundo, aborda, a 

partir da produção discográfica, especificamente o disco “Canto dos Escravos” 

de 1988, as nuances de africanidades que existiram nos visungos cantados por 

escravos de Minas Gerais no século XVIII e que foram regravados e 

reinterpretados por Geraldo Filme em parceria com Clementina de Jesus e 

Doca da Portela. Discuto mostrando que mesmo sob um processo de intensa 

urbanização, que tentou alisar as experiências urbanas de uma maneira geral, 

esses “africanismos” sonoros presentes em sua obra não desapareceram; ao 

contrário, aparecem como uma perspectiva possível de música. Demonstro 

como certas musicalidades e “africanismos” foram possíveis mesmo sob a 

força da urbanização. Esse capítulo reafirma aquilo que no capítulo II chamo de 

registros, permanências e reinterpretações de culturas africanas em São Paulo. 

Nesse capítulo, o disco com suas letras, musicalidades, instrumentações 

e ritmos permitiu pensar e refletir sobre um registro histórico que tem na grafia 

sonora o vestígio de uma memória musical. Foi com essa grafia especifica que 

pude pensar em uma africanidade sendo vivida a partir da música e que 

também apresenta a continuidade de uma cultura de matriz africana, pois há 

formas de tocar e cantar que configuram ritmos específicos de sua origem.  

Nos capítulos IV e V, aprofundo a discussão sobre os processos de 

transformação urbana como projeto hegemônico de setores da elite paulistana 

e as experiências sociais dos grupos negros que teimaram em não 

acompanhar algo determinado por esta elite. A partir das músicas e da vivência 
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de Geraldo vou mapeando como outros projetos de cidade foram possíveis 

para se viver no espaço urbano da metrópole como resistência de uma cultura 

popular historicamente situada. Mas também como uma hegemonia cultural foi 

se impondo, redefinindo e rearticulando as práticas culturais negras30. Aqui os 

fragmentos da vida de Geraldo aparecem como vestígios de práticas sociais 

dissonantes que se processaram na cidade. Através do disco “Geraldo Filme” 

gravado em 1980, analiso a situação dos grupos negros, quando um processo 

de urbanização e industrialização se intensificara na segunda metade do 

século XX imprimindo novos rumos para a sociedade, cujo epicentro mais 

emblemático se fez em São Paulo. 

Com esse disco mostro experiências e perspectivas incongruentes com 

aquilo que passaria a ser chamado de modernidade, pois a pobreza e a 

exclusão social vividas pelos negros vão revelar a farsa que foi a 

industrialização na segunda metade do século XX. Nesse sentido, a leitura e a 

experiência particular de Geraldo ganham relevos mais acentuados quando é 

posto o contexto da urbanização como pano de fundo por onde a sua vida e a 

vida das personagens que construiu se passaram. 

Nas décadas finais do século XX, as letras de música revelaram um 

tempo onde os negros viveram exclusões sociais e, por isso mesmo, tiveram 

que inventar formas de sobrevivência onde a alegria também fosse uma 

dimensão possível do viver. O samba foi uma dessas alegrias. E Geraldo Filme 

foi um daqueles homens negros que ao compor seus sambas tornou a vida 

possível e mais alegre. Foi também, junto de uma comunidade, co-instituidor 

de um modo de ser africano em São Paulo. Foi testemunha e personagem de 

                                                 
30 Satuar Hall. Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais, p. 255, 2003. 
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como os grupos afro-descendentes viveram o samba, a alegria do carnaval, as 

festas religiosas, as musicalidades tradicionais como a umbigada, o jongo, o 

visungo e o samba de bumbo; mas também refletiu sobre o fracasso da 

liberdade que não tornou os negros cidadãos, como algumas de suas músicas 

denunciam. Nas suas músicas, as décadas finais do século XX são marcadas 

pelo racismo, segregação, trabalho de baixa remuneração, desigualdade social 

e racial. 

Nesse capítulo estabeleço um diálogo com as letras, sonoridades e 

instrumentações, capas de disco e uma bibliografia específica sobre o período 

que me permitiram estabelecer relações entre a produção musical de Geraldo e 

a condição de existência dos negros em São Paulo nas décadas finais do 

século XX. 

Nas Considerações Finais reflito que a tarefa de reconstruir a memória 

de Geraldo Filme e das micro-áfricas podem ser sinais de uma história que 

deve ser vista em perspectiva. A memória de Geraldo Filme possibilitou 

perceber, no tempo presente, que o futuro das micro-áfricas estará nas formas 

de como os grupos negros terão que resistir cultural e politicamente para 

reinventá-las cotidianamente, seja no âmbito público ou íntimo. Aponto que 

essa postura política pode tornar as micro-áfricas uma perspectiva de cidade 

em coexistência com outras cidades e outros modos de vida. 



 

 

34

Capítulo I- Geraldo Filme e as micro-áfricas em São Paulo 

 

A velha queria.. .”vai ser médico”. 
Mas que doutor?  

  Doutor em samba até que ainda vai31 
 

 

Não é nada novo declarar que para nós a 
música, o gesto, a dança são formas de 
comunicação, com a mesma importância 
que o dom do discurso32 

  

 

 As micro-áfricas consistiram em experiências vividas por Geraldo 

Filme e pelos grupos afros em determinados espaços sociais onde tiveram que 

reagrupar e redefinir práticas culturais herdadas dos descendentes de africanos 

diante o processo de urbanização da cidade São Paulo.  

 Com essas micro-áfricas imprimiram suas marcas específicas nesse 

processo de urbanização e industrialização, porém mais como uma prática de 

resistência social negra do que como projeto hegemônico de cidade e 

memória, já que encontro indícios nos documentos que revelam uma luta para 

preservar e ressignificar suas expressões culturais. Desse modo, essas micro-

áfricas podem ser compreendidas como vivências dissonantes que 

desobedeceram certos limites estabelecidos do que deveria ser a cidade, para 

construir e operar outras cidades e outras memórias.  

 Elas se configuraram na vida de Geraldo por meio de relações 

familiares, de amizade, com as escolas de samba e espaços sociais onde ele 

                                                 
31 Geraldo Filme. Filme-documentário- “Geraldo Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa 
Feia”, São Paulo, 1998. 
32 Apud: Paul Gilroy, O Atlântico Negro, 2001. 
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estabeleceu uma íntima relação mediada pela vivência da música. Os lugares 

de música onde Geraldo morou, freqüentou e conviveu circunscreveram-se na 

Barra Funda, Campos Elíseos, Bixiga e Liberdade, e diversas escolas de 

samba, entre as quais estão a Paulistano da Glória, Colorado do Brás, Camisa 

Verde, Unidos do Peruche e Vai-Vai33.  

Essa cartografia cultural se distingue daquilo que os poderes 

estabelecem nos planos político-administrativos para os bairros, sem 

considerarem os modos de vida que ali se constituem. As relações entre 

espaço e subjetividade constituem o território como um lugar real vivido34. É no 

território que os modos de viver se formam e imprimem marcas específicas de 

uma cultura35.  

Os bairros, praças, largos e esquinas vivenciados por Geraldo foram 

lugares de encontro e comunicação com outras pessoas que praticavam os 

sambas, congos e umbigadas. Nesses lugares percebe-se que Geraldo e os 

grupos afro-descendentes flexibilizaram o “espaço europeu” tornando-o 

território por onde expressavam os seus desejos, saberes e fazeres, e que 

atendessem a seus projetos de vida como uma perspectiva possível no espaço 

urbano36. 

As construções das micro-áfricas só foram possíveis porque havia entre 

os descendentes de africanos em São Paulo fortes laços comunitários e a 
                                                 
33 Nem todos os espaços de sociabilidade afro-descendente estavam restritos a esses quatro 
espaços. Há uma gama de bairros que dizem sobre uma cartografia que se espalha por toda a 
cidade, como Ipiranga, Casa Verde Alta, Campos Elíseos, Vila Santa Maria, Vila Paulista, Vila 
Madalena, Perdizes, Jabaquara, Vila Maria, Penha, Vila Matilde entre outros, que caberiam, 
numa outra pesquisa a ser desenvolvida. No entanto, os registros que tratam especificamente 
da vivência de Geraldo se concentram na Barra Funda, Bixiga e Liberdade. 
34 Raquel Rolnik. História Urbana, história da cidade. Cidade e história, Salvador: 
UFBA/Faculdade de Arquitetura, Ampur, 1992, p. 27-29. 
35 Raquel Rolnik. Territórios negros em São Paulo - Uma História. José Carlos Gomes da Silva. 
Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania (1900-1930) p. 66. 
36 Moniz Sodré. Samba-O Dono do Corpo, p. 17. 
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manutenção de um lastro de tradição oral. Sendo assim, elas não emergiram 

na vida dos grupos negros de forma mitificada; ao contrário, foram experiências 

concretas e históricas. Reagruparam fragmentos das memórias dos africanos 

nas musicalidades, na gestualidade do corpo, em aspectos religiosos e 

familiares, em formas de lazer e organizações culturais, políticas e 

educacionais. Todas essas experiências foram acessadas para recompor uma 

memória silenciada.  

Os primeiros sinais dessas micro-áfricas na vida de Geraldo estão no 

seu nascimento, quando relata como a família concebeu sua vinda ao mundo. 

Ele nasceu em 1927 na cidade de São Paulo, mas teve seu registro de 

nascimento efetivado em São João da Boa Vista, interior paulista:  

 

 

Minha família era festeira. Eu nasci aqui em São Paulo,  
mas fui batizado em São João da Boa Vista, porque a  
família é de lá. Foram três dias de festa.  
Eu só tinha que gostar disso.  
Era batuque no quintal pros nego véio,  
pros mais novo samba na sala e vamos s’embora37. 

 

 

 As maneiras como os acontecimentos se sucederam com e após o 

seu nascimento indicam modos de viver dos afro-descendentes que se fizeram 

com a festa e os dias comemorados pelo seu vir-ao-mundo. Não era nenhuma 

criança nascida em berço esplêndido da república cafeeira. Era mais um 

menino negro que nascia numa família onde a música era vivida como 
                                                 
37 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 77. 
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expressão de uma cultura. Três dias de festa sinalizam a conservação de uma 

cultura que traz fortes indícios de uma matriz africana, pois o tempo social é 

vivido a partir de um acontecimento familiar e pela música. As musicalidades e 

as gestualidades corporais movidas pelo dançar sempre foram, para os 

descendentes de africanos nas américas, sentidas e expressadas como formas 

de comunicação e cultura em substituição ao discurso e à política. “Não é nada 

novo declarar que, para nós, a música, o gesto, a dança são formas de 

comunicação, com a mesma importância que o dom do discurso”.38  

 Vivenciadas desse modo, a música e a dança permitiram manter 

uma dimensão estética de um ser negro. Agregaram e redimensionaram traços 

de uma africanidade reinventada nas américas que foi em certa medida, 

estilhaçada com a diáspora, o tráfico negreiro, a escravização e a tentativa de 

dominação cultural do colonizador39.  

 O nascimento de Geraldo revela a vivência de uma África em 

miniatura40, como o que ocorria nos quintais das tias e tios baianos e cariocas 

desde a virada do século XIX. Em São Paulo também, o quintal ou o terreiro e 

a sala transformaram-se em territórios de construção de identificação social e 

continuidade de novas formas de sociabilidade privadas com marcas 

específicas do corpo afro-descendente no espaço urbano. 

 O ambiente cultural no qual Geraldo nasceu e foi criado contribuiu 

decisivamente para sua formação musical. Os “batuques” dançados no quintal 

de sua casa se tratavam dos sambas-umbigadas, uma dança trazida por 

grupos bantos da África Central e foi rearranjada no interior paulista, dos 
                                                 
38 Apud: Paul Gilroy, O Atlântico Negro, 2001. 
39 John K. Thorton. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico, p.  296-297. 
40 Heitor dos Prazeres. Apud: Moniz Sodré. Samba - O Dono do Corpo, p. 16. Roberto Moura. 
Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro, 1983. 
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sambas dançados na sala, de traços urbanos; ambos penetraram em sua 

percepção41. 

 Ainda criança, por volta de 193342, Geraldo Filme mudou-se com a 

família para a cidade de São Paulo passando a ter residência no bairro dos 

Campos Elíseos e freqüentando um dos redutos de sambistas afro-paulistas 

nos anos de 1930: o bairro da Barra Funda. 

 A mãe, que se chamava Augusta, desejou uma carreira de médico. 

Sonho improvável para um menino que nos anos de 1930 já freqüentava as 

rodas de samba da Barra Funda, no Largo da Banana. Nesse ambiente 

comporia, por volta dos dez anos de idade, seu primeiro samba e aos vinte e 

dois anos, isso em 1949, já estava cantando na Rádio América43, revelando 

certa consciência do que queria para sua vida. 

 Vivendo uma temporalidade movida pela música, que dava o tom de 

suas escolhas pessoais, Geraldo Filme foi operando sua memória num lugar 

alternativo aos acontecimentos normativos da vida cotidiana, como a política e 

a economia. A música serviu como um ponto de fuga que possibilitou forjar 

suas sociabilidades à borda de instituições reconhecidas e dominantes44. 

Exemplo nítido é a brincadeira que faz com o projeto de sua mãe que o queria 

como médico. Seu projeto, como ele mesmo disse, era ser “Doutor em samba”. 

A vivência do samba foi possibilitando a ele entrar em um universo alternativo 

que o deixou numa zona da realidade menos vigiada, confortando-o e 

                                                 
41 No capítulo II, eu proponho uma intensa e íntima relação entre as musicalidades banto da 
região Congo-Angola com a região sudeste do Brasil e especificamente a relação com as 
musicalidades de São Paulo. 
42 Jornal O Estado de São Paulo, 1995, São Paulo. 
43 Jornal Notícias Populares, 1974, São Paulo. 
44 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia, p.  30. Apud. Maria Odila 
L.S. Dias, Hermenêutica do Cotidiano na Historiografia Contemporânea, Projeto História 17, p. 
254. 
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constituindo sua sensibilidade como homem e sambista: é isso que dá viver a 

vida como arte ou a arte como vida. Geraldo contrariou durante quase sete 

décadas a idéia de que a cidade de São Paulo seria túmulo, ou coisa parecida, 

do samba. Ele e suas músicas alargaram as fronteiras da cartografia e da 

memória musical paulistana. 

 Nada de romantismo ou glamour na escolha de Geraldo. Mesmo 

porque sua mãe sabia da vida boêmia que o marido vivia por ser músico e dos 

amigos alcoolizados que levava para casa para compartilhar do jantar. Apesar 

do pai de Geraldo não beber, o que fazia desagradava profundamente sua 

mãe. Sua mãe também sabia o quão difícil era a vida dos descendentes de 

africanos na cidade nas décadas posteriores à escravidão, onde sobrara 

apenas o modo improvisado de forjar a sobrevivência em um contexto de 

desigualdade e semicidadania. Mesmo porque ela viveu essa dificuldade como 

mulher negra e viúva que educou sozinha o filho após a morte do marido, 

quando Geraldo ainda era criança. Portanto, viver de música seria optar por um 

caminho difícil. 

 No entanto, os caminhos de Geraldo foram outros. Durante a infância 

e adolescência teve que conciliar seu entusiasmo junto ao samba com o 

trabalho de entregador de marmitas45. Mas essa relação e opção pela música 

se devem àquilo que Geraldo viveu no ambiente familiar, o qual ele chama de 

“musicalidade”, atribuída à sua mãe, sua avó e seu pai tocador de violino. 

 

  

                                                 
45 Geraldo Filme, entrevista concedida ao programa “Ensaio” TV Cultura, São Paulo, 1992. 
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... a minha mãe tinha muita musicalidade,  
meu pai tocava violino nos choros. 
Eu tenho o instrumento até hoje.  
A minha velha me passou muita coisa, sabe?  
Me ensinou a dançar, me ensinou ritmo. 
Muita coisa eu aprendi com minha mãe”46  

 

  

 A invenção de uma “musicalidade” na sua memória fez-se, sobretudo, 

pela oralidade e musicalidade herdadas das gerações anteriores a sua. Foram 

essas relações íntimas que proporcionavam a continuação de práticas 

musicais. Entre os descendentes de africanos a família e a tradição oral 

marcaram profundamente as relações sociais e a formação de uma cultura 

afro. Foi no espaço da família que a tradição oral africana pode ser remodelada 

e conservada47. Desse modo serviu como elo de ligação, contato e trocas entre 

gerações distintas e redimensionou traços dessa cultura na cidade. No seu 

caso, especificamente, a oralidade permitiu a transmissão do samba.  

 Ao lembrar de sua avó que viveu durante as décadas finais do século 

XIX e as décadas iniciais do século XX, Geraldo oferece pistas dessa relação 

familiar que se dava através da tradição oral:   

  

 

“A avó? Minha avó não era brincadeira. Eu peguei um canto com a 
minha avó, que era o maior sarro. Dizia que as nêgas velhas 
escravas, quando nascia uma criança, entregavam pra elas como se 
fosse filha. Se a moça desse uma mancada então elas sofriam 

                                                 
46 Geraldo Filme, entrevista concedida ao programa “Ensaio” TV Cultura, São Paulo, 1992. 
47 José Roberto Góes e Manolo Florentino. Crianças Escravas, Crianças dos Escravos, in: 
História da Criança no Brasill (org) Mary Del Priore. 2000, p. 181-182. Neste texto, os autores 
discutem e demonstram que foi através da família que costumes africanos eram preservados 
entre os escravos adultos e crianças. 
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demais. Então aconteceu o seguinte: lá na senzala, enquanto a nêga 
velha tomava conta da criança (como se fosse partido alto hoje), os 
nego velho nas casinhas metia a bronca no samba. Eles cantavam 
um negócio assim: 

 

Oi tiá, tiá, tiá 

oi tiá de junqueira, tiá 

oi tiá, tiá, tiá 

oi tiá, de junqueira tiá 

moça bonita, delírio tiá 

veja que coisa indecente, tiá 

deita sem estar casada, tiá 

fazendo vergonha pra gente, oi tiá.48 

 

 

 A continuidade dessa música só foi possível graças a essa tradição 

que se fez a partir do canto alcançando a geração de Geraldo Filme e gerações 

de sambistas do início do século XXI49. Havia por parte de sua avó uma prática 

de cantar músicas que situa a especificidade de como a tradição oral entre sua 

família era vivida e como a partir dela se criavam relações concretas de 

sociabilidade onde se articulavam novos saberes e fazeres musicais. 

 Ao atualizar as recordações sobre a história da família, a presença 

feminina tem destaque no depoimento. No trabalho de sua memória há marcas 

profundas e sulcadas sobre o papel social vivido pela mãe e pela avó. São as 

mulheres de sua vida. São as heranças femininas que ajudaram a definir o seu 

modo de ser e estar masculino na cidade.  

                                                 
48 Essa música aparece no disco História do Samba Paulista como composição de Geraldo 
também do sambista Oswaldinho da cuíca.  
49 Este samba paulista era cantado em finais do século XIX, especificamente em 1876. A data 
foi revelada pelos integrantes do grupo samba autêntico no show apresentado no memorial da 
América Latina em 01/02/2006.  
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 Geraldo refaz na lembrança certas sociabilidades vividas ainda em 

tempos de escravidão. Em primeiro a avó que vivera os anos de cativeiro, e em 

segundo a mãe que nasceu em 1901, onde fortes resquícios de uma 

mentalidade escravista ainda existiam na sociedade brasileira e paulistana no 

início do século XX50. Lembrar da avó significou reatualizar para sua época 

essa memória da escravidão. A avó busca pela prática de cantar músicas 

construir uma relação com o neto. Por isso, quando Geraldo recorda de sua 

mãe e de sua avó, nota-se nos seus gestos, na sua vocalidade e no seu olhar 

uma profunda admiração51. Com a família Geraldo atualizou essa memória 

musical através de uma dimensão afetiva. E é no mundo sensível que essas 

mulheres ocuparam um lugar de destaque e contribuíram para a formação de 

sua humanidade. 

 Junto à mãe e à avó, seu pai, que se chamava Sebastião, também 

contribuiu na formação musical, pois em sua memória musical há a presença 

paterna, identificando o violino, o cavaquinho, a flauta e os choros no qual o pai 

participava52. Seu pai foi um daqueles chorões que contribuiu decisivamente na 

formação da música popular urbana. Durante os anos 30, a cidade de São 

Paulo passou a ser um espaço no qual se multiplicaram os chorões que 

durante o dia ocupavam-se de um trabalho modesto e as noites 

transformavam-se em músicos nos mais variados lugares da cidade como a 

rua, cinema, festas e serestas, em troca, muitas vezes, de “uma mesa farta e, 

principalmente bebida53.  

                                                 
50 Depoimento de sua mulher Alice de Souza e de seu filho Ailton de Souza - Abril de 2004. 
51 Filme Documentário- “Geraldo Filme, Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia”, 1998. 
52 Depoimento de “Seu Carlão General da Banda” ao autor em abril/2006. 
53 José Geraldo Vinci de Moraes. Metrópole em sinfonia: História, cultura e música popular na 
São Paulo dos anos 30, p. 249. 
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 A relação de seu pai com os instrumentos violino, flauta e cavaquinho 

pode ser entendida a partir de uma perspectiva da experiência dos músicos 

negros de São Paulo, que preservavam modos de tocar africanos vindos ao 

Brasil no século XIX, com a chegada das últimas levas de escravos da África 

Central54. O exemplo particular do violino deixa vestígios de que havia entre os 

descendentes de africanos uma prática musical de friccionar instrumentos 

cordofônicos que migrou e fixou-se nesse instrumento de tradição ibérica. 

Nesse caso especificamente entende-se que havia, na experiência dos 

músicos negros da cidade dispostos a executar o violino, uma recomposição 

nos modos de conceber e executar esse instrumento já que se vivia em um 

outro contexto. Desse modo, um fazer e um saber musical era ressignificado a 

partir de uma recombinação e recomposição cultural que funcionava numa 

zona de negociação instável entre instrumentos e modos de tocar de tradições 

distintas.  

 Mas a relação com o pai foi vivida também a partir de conflitos e 

divergências quanto ao modo de conceber o samba feito em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Seu pai durante a década de 1930 viajou e ficou algum tempo 

na cidade do Rio de Janeiro. Como músico que era, tinha um olhar observador 

sobre os modos dos músicos cariocas expressarem o samba. Ao retornar para 

São Paulo concluiu que havia no samba do Rio de Janeiro uma execução mais 

apurada, em função da qualidade e quantidade dos instrumentos que saía na 

Avenida: 

 

 

                                                 
54 Robert Slenes. Malungu, Ngoma Vem! África coberta e descoberta no Brasil, 2000. 
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Meu pai viveu uns tempos no Rio, então ele 
gostava daquele negócio. Ele dizia: “Lá no Rio 
sai 30 cuíca na escola, 40 surdo, tantas 
malacacheta. E vocês aqui com esses couros 
de gato?” Eu e o Zeca esfolava uns bichaninho 
para empachar tamborim...55. 

 

  

 A intenção do pai de Geraldo não era ofender o filho, mas dizer que 

os sambistas no Rio estavam melhores equipados, em termos de instrumentos, 

possibilitando assim uma outra qualidade sonora para o samba, já que os 

sambistas em São Paulo tinham muitas vezes que produzir o próprio 

instrumento de forma caseira e artesanal56. Essa experiência vivida pelo pai de 

Geraldo foi também vivida por Dionísio Barboza, que ao estar no Rio de 

Janeiro incorporou elementos desse carnaval para fundar seu cordão 

carnavalesco em 191457. 

 Entre as décadas de 30 e 50 os negros praticavam o samba como 

forma de diversão e como prática cultural que deveria ser preservada. Não 

havia ainda nessas décadas uma intencionalidade voltada para a organização 

sistemática do carnaval com competições, fantasias e sambas-enredo.  

Encontravam-se na região da praça da Sé entre as ruas João Mendes, Direita 

e Quintino Bocaiúva apenas para brincar o carnaval. Os grupos negros vinham 

de todas as partes da cidade e reuniam entre 20 e 30 ritmistas, que 

improvisavam latas de lixo como tambores, cavaquinhos e sanfonas, e mais os 

brincantes que ao todo chegavam a 40 ou 50 pessoas58. Mesmo de maneira 

                                                 
55 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 77. 
56 Maria Aparecida Urbano. Sampa, samba, sambista- Oswaldinho da Cuíca. 
57 Iêda marques Brito, o samba na cidade de São Paulo: um exercício de resistência cultural, p. 
74. 
58 Depoimento de “Seu Carlão General da Banda” ao autor em abril/2006. 
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improvisada, esses grupos negros que dançavam os sambas e jogavam a 

tiririca reimprimiam todos os anos as marcas de uma cultura afro, possibilitando 

com isso a continuidade das micro-áfricas.  

 Insatisfeito com essa idéia de que São Paulo não era o lugar do 

samba, Geraldo chega a compor uma música para mostrar a sua insatisfação e 

dar uma resposta ao pai por tal afirmação: “O velho falando, eu fiquei chateado 

com aquilo e fiz um samba mostrando que São Paulo também tem samba”59. 

 

 

Eu vou mostrar, eu vou mostrar 
Que o povo paulista também sabe sambar 
Eu vou mostrar, eu vou mostrar 
Que o povo paulista também sabe sambar 
Eu sou paulista 
Gosto de samba 
A Barra Funda também tem gente bamba 
Somos paulistas e sambamos pra cachorro 
Pra ser sambista não precisa ser do morro 
Eu vou mostrar 
Eu vou mostrar, eu vou mostrar 
Que o povo paulista também sabe sambar60 

 

 

 Geraldo deseja afirmar a presença do samba em São Paulo e a 

especificidade geográfica onde o samba era feito. Diferentemente dos morros 

cariocas, o samba paulista era feito na Barra Funda, lugar de planície à beira 

do rio Tietê. Mas o mais importante é o sentimento de defesa do samba que ele 

                                                 
59 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 77. 
60 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 78. 
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transmitia e em função disso, passou a ser também uma das pessoas 

responsáveis pela difusão do samba em São Paulo no século XX.  

 Esse debate sobre comparações entre o samba de São Paulo e do 

Rio de Janeiro é inócuo quando observamos que houve uma descendência 

banto comum à região sudeste com a chegada de africanos durante o século 

XIX61. As estruturas rítmicas que possibilitaram a formação do samba estavam 

presentes tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, como assim podemos 

notar com os jongos e umbigadas vivenciadas nas capitais de ambos os 

estados62.   

 No entanto, estudos revelam que a construção de uma identidade 

nacional teve como marco a cidade do Rio de Janeiro e o samba como símbolo 

maior dessa identidade, sobretudo a partir da Era Vargas. Essa discussão foi 

analisada por Hermano Viana ao pensar as relações entre sambistas e 

intelectuais na cidade do Rio de Janeiro, tentando identificar trocas e misturas 

culturais que se estabeleceram entre gente de uma cultura letrada e gente de 

uma cultura popular. Há razões, segundo Viana, para dizer que o Rio de 

Janeiro foi transformado em símbolo da cultura nacional. “Todo o Brasil, 

principalmente a partir dos anos 30, passa (ou é obrigado) a reconhecer no Rio 

de Janeiro os emblemas de sua identidade de povo “sambista.”63 

 A construção do Rio de Janeiro como centro irradiador da cultura 

popular brasileira e construção do samba como a música nacional brasileira se 

deu num processo de hegemonia cultural. É por esse motivo que os sambistas 
                                                 
61 Robert Slenes. Ngoma vem! O negro de Corpo e Alma, 2000. 
62 Na cidade de São Paulo o jongo e a umbigada eram dançados na antiga Vila Santa Maria, 
localizada na região oeste da cidade. Vou discutir e aprofundar essa questão sobre as 
contribuições culturais dos grupos bantos no Brasil e particularmente em São Paulo nos 
capítulos 2 e 3.  
63 Hermano Viana, O Mistério do Samba, p. 26. 
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do Rio de Janeiro transformam-se em figuras emblemáticas do samba. No 

entanto, em São Paulo também havia ritmos e danças vividos sob o ciclo 

rítmico de herança de grupos bantos como já mencionei com o Jongo e 

umbigadas. Na vida de todos os dias o samba era vivido como expressão da 

cultura tanto no Rio como em São Paulo.  

 Abordando também esse assunto, José Geraldo Vinci reconstrói 

inúmeras sociabilidades sonoras em São Paulo na virada do século XIX e 

primeiras décadas do século XX. Nesse estudo, ele desfaz o mito de que em 

São Paulo não havia samba, e que esse era uma prerrogativa única da cidade 

do Rio de Janeiro. A intenção de José Geraldo Vinci foi o de perceber os 

processos que levaram à instituição da música popular em São Paulo. Para 

tanto se serve de um número imenso de sons e festas que marcaram o 

cotidiano dos paulistanos na virada do século XIX para o XX, refutando assim a 

idéia de que São Paulo seria apenas o espaço da industrialização e da classe 

operária, e antes disso, produtor de café64. 

 Além de uma descendência banto comum havia também entre os 

músicos de ambas as cidades, inclusive Geraldo Filme, a troca de relações 

motivadas por amizade e pela música. A memória de Geraldo nos oferece 

pistas sobre essas relações. Nos seus anos de compositor de sambas-enredo, 

ele viveu diversas parcerias com outros sambistas. Entre esses estava um 

sambista carioca que compôs junto com Geraldo um samba-enredo para a 

escola Unidos do Peruche. 

 

 

                                                 
64 José Geraldo Vinci, Sonoridades Paulistanas. 1989. 
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Depois a Paulistano parou e eu fui para a Peruche.  
Aliás, minha primeira escola mesmo foi a Peruche.  
Fiz lá vários enredos muitos importantes.  
Em parceria com Benedito Lobo, “meu compadre Belo”,  
um sambista carioca, nós fizemos “Rei Café, História da Casa  
Verde”;  
outros eu fiz sozinho. Meu último samba enredo  
pela Unidos do Peruche foi “Heróis da Independência65. 

  

 

 Benedito Lobo é tratado e lembrado como compadre. E se era tratado 

dessa forma é porque havia relações de amizade. Sendo assim, a partir da 

amizade havia também a produção de composições com a parceria entre um 

sambista de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. 

 Outro registro de relações de Geraldo com sambistas do Rio de 

Janeiro está no disco “Geraldo Filme”, de 1980, onde os arranjos das músicas 

gravadas foram feitos por um músico carioca chamado Carlinhos Vergueiro. O 

comportamento de afirmação bairrista e segregador passavam longe das 

relações entre os músicos. O que se nota na amizade e parceria entre Geraldo 

Filme, Benedito Lobo e Carlinhos Vergueiro é exatamente o contrário disso: 

havia troca de experiências e o samba era o motivo dessas simbioses. 

 A música e as lembranças de Geraldo não resolvem essa questão. 

Mas põem à luz que uma discussão sobre qual perspectiva adotar é vazia. Pois 

ele compõe o samba em resposta ao pai com apenas 10 anos de idade, em 

1937. Como atribuir juízo de valor à obra de uma criança, como Geraldo era ao 

fazer a música? O que se percebe é que essa seria uma das composições que 

poria o samba paulista como uma perspectiva entre as musicalidades do Brasil. 
                                                 
65 Geraldo Filme, entrevista concedida ao jornal HP Variedades, São Paulo, dez/1994. 
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 A constituição de uma vivência musical em Geraldo Filme se fez por 

relações familiares com o pai, a mãe e avó, mas também por uma ampla gama 

de festividades religiosas e musicalidades como congos, choros, marchas, 

cateretês, catira ou cururu, samba de bumbo, de roda, lenço, tambu (a 

umbigada) e toda uma rede de associações negras em torno de cordões 

carnavalescos que já existiam desde as primeiras décadas do século XX e que, 

direta ou indiretamente, foram incorporados por ele e passaram a constituir um 

repertório de saberes e fazeres que compunham uma memória viva e 

partilhada66: 

 Essas musicalidades foram vividas em pequenas cartografias por 

onde se configuraram as micro-áfricas como outras cidades. A partir das 

canções de Geraldo é possível mapear essas micro-áfricas como territórios que 

foram sendo instituídos com os cordões, blocos e escolas de samba. Os 

registros da memória de Geraldo Filme nesses territórios apresentam-se de 

forma esgarçada e em migalhas. Mas é possível a partir dos fragmentos 

deixados pelos depoimentos orais e composições, reconstruir algumas 

relações sociais que ele estabelecia com outros sujeitos sociais em distintos e 

diversos territórios.  

 A relação com os territórios pode ser entendida na própria imagem e 

memória criadas para Geraldo Filme. Nessa construção ele passou a ser 

conhecido como o “Geraldão da Barra Funda” ou “Seu Geraldo”. A Barra Funda 

foi um dos primeiros bairros que Geraldo fincou raízes. Ali ele testemunhou 

diversas rodas de sambas formadas por trabalhadores negros da região. Foi 

um dos primeiros espaços da cidade transformado em foco de urbanização, 
                                                 
66 Vinci, José Geraldo. Sonoridades paulistanas no início do século XX, 1989 e Metrópole em 
Sinfonia: História, cultura e música popular na São Paulo dos anos 30, 2000. 
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desde 1900, com a instalação da primeira linha de bonde elétrico, armazéns e 

indústrias de pequeno porte, passando assim a ter uma variada gama de 

trabalhos onde os afro-paulistas se ocuparam, principalmente como 

carregadores, ensacadores67, ou então biscateiros, auxiliares de carroceiros ou 

de construções68 e auxiliares de caminhoneiros69. No caso específico de 

Geraldo Filme, sua ocupação foi de entregador de marmitas.  

 Os afro-paulistas viviam no final da década de 1930 ainda em 

situação de exclusão do trabalho fabril e do comércio formal. Sobraram apenas 

meios informais de trabalho e o pequeno comércio de venda de bananas e 

marmitas, demonstrando que o processo de não incorporação de parte dos 

trabalhadores afro-paulistas na experiência fabril não havia cessado, mesmo 

findado o primeiro período de industrialização das décadas finais do século XIX 

e primeiras do século XX e o cessar da chegada de imigrantes europeus na 

década de 30.  

 Em São Paulo, durante as décadas de 1900 a 1940, a política do 

Estado e das elites empresariais foi de imprimir uma segregação em relação 

aos afro-descendentes no âmbito do trabalho, julgando-os incapazes 

tecnicamente de assumir tarefas do mundo industrial. Posta essa justificativa, o 

mercado de trabalho fora ocupado por trabalhadores brancos descendentes de 

europeus70. 

                                                 
67 Ieda Marques Brito. Samba na cidade de São Paulo: um exercício de resistência cultural, p. 
38. 
68 José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania 
(1900-1930), p. 71. 
69 Depoimento de “Seu Carlão General da Banda ao autor em abril de 2006. 
70 George Reid Andrews. Negros e Brancos em São Paulo (1888-1998), p. 150-151. 
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 Diante dessa situação, os afro-paulistas vão se ocupar do pequeno 

comércio, dos trabalhos braçais e de trabalhos domésticos em casas alheias71. 

Essas formas de trabalho mapeiam as práticas de vida que se fizeram sob a 

órbita da urbanização vertical e da industrialização que os empurrava ainda 

mais para situações de pobreza. Isto se agrava quando a elite tradicional, a 

burguesia industrial e o imigrante rico passaram a estabelecer residência nos 

lugares nobres da cidade como o espigão da paulista, demarcando novos 

espaços, sobrando às camadas populares as várzeas, entre as quais a Barra 

Funda, como território de moradia e trabalho72. O largo da Banana era tido, em 

função dessa situação de pobreza, como um lugar “barra pesada”. Nesse 

processo contínuo de marginalização recaíra sobre os trabalhadores negros e 

pobres o estigma de marginalizados sociais e vagabundos por se ocuparem de 

profissões de baixa remuneração73. 

 Os trabalhadores negros em São Paulo só vão migrar para ocupações 

com melhor remuneração a partir da década de 50 quando passam a 

freqüentar cursos profissionalizantes do Senai e se formam como torneiros 

mecânicos, marceneiros, tecelões e carpinteiros. Houve também trabalhadores 

negros que se formavam em cursos ligados às ciências contábeis e passaram 

a trabalhar, por exemplo, em escritórios de contabilidade74. 

 Geraldo morou, entre a infância e adolescência, nos Campos Elíseos,  

mas foi na Barra Funda que ele buscava reconhecer-se culturalmente por 

                                                 
71 Carlos José Ferreira dos Santos. Nem Tudo era Italiano: São Paulo e Pobreza (1890-1915), 
p. 156-157, 1998. 
72 José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania 
(1900-1930), p. 68. 
73 José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia: história, cultura e música popular na São Paulo 
dos anos 30, p. 264-265. 
74 Depoimento de “Seu Carlão General da Banda” ao autor em abril de 2006. 
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gostar do que via e ouvia dos sambistas, encontrando as micro-áfricas sendo 

articuladas no lugar:  

 

   

A Barra Funda era um bairro assim... próximo do 
Centro, mas ela tinha uma característica de bairro 
de periferia, então, naquelas casas mais 
humildes moravam os negros. Na própria 
Avenida Pacaembu, aquele pedacinho, tinha o 
campo do São Geraldo. O São Geraldo era um 
time de futebol em que jogava o pessoal que 
trabalhava descarregando saco de banana e 
fardo de algodão na estação 75  

  

  

 Como os trabalhos que sobravam aos negros eram na sua maioria os 

de baixa remuneração, as moradias que podiam pagar eram as mais baratas, 

mas também as mais precárias e insalubres. Os porões das residências 

localizados na Alameda Glete, na Barra Funda, nas ruas Marquês de Itu e 

General Jardim na Vila Buarque e as ruas do Bixiga se transformaram nas 

residências em que os trabalhadores negros podiam ficar76.  

 O futebol também fora apropriado pelos grupos negros como forma 

de diversão e onde puderam expressar com o jogo em si uma corporalidade 

específica, dando novas formas àquela prática esportiva. Traziam para o 

futebol uma cultura corporal que tinha na dança do samba seu traço peculiar 

de se mover, resultando numa maleabilidade corporal considerada menos 

rígida em comparação ao corpo do inglês, inventor dessa modalidade esportiva 

trazida ao Brasil no fim do século XIX. 

                                                 
75 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 74. 
76 Depoimento de “Seu Carlão General da Banda ao autor em abril de 2006. 
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Os bambas da Barra Funda” eram respeitados 
pela sua força física e valentia, havendo dentre 
estes bons jogadores de futebol, pertencentes ao 
clube São Geraldo da Barra Funda. Como os 
demais negros, tiveram forte participação nas 
manifestações culturais que envolviam o samba 
e que em breve toda cidade conheceria77. 

 

  

 A Barra Funda fora transformada em um território pelos afro-paulistas 

onde constituíram saberes e fazeres conferindo novas marcas, já que era um 

lugar originariamente de grupos brancos, como portugueses e italianos78. 

Mesmo sob o impacto da urbanização, os afro-paulistas interferiram e 

imprimiram ao território um código que se processou a partir da cultura da 

música e do futebol.  

 Nas décadas de 20 e 30, o Largo da Banana aparece como ponto 

específico na Barra Funda onde esses sujeitos passaram a figurar como 

protagonistas de suas histórias. Os modos de viver dos afro-descendentes 

nesse espaço foram conferindo ao Largo Banana uma marca específica como 

território de desenvolvimento do samba, com igual importância ao da Praça 

Onze no Rio de Janeiro.  

 

 

Lá no Largo da Banana, na Barra Funda... a 
rapaziada, o ordenado era, o soldo era pequeno. 
Então eles ganhavam tanto cachos de banana, por 
cada tanto cachos carregado, eles ganhavam um. 
Então eles colocavam ali na praça para o comércio. E 
na hora em que folgavam um pouquinho, eles 

                                                 
77 Iêda Marques Brito. Samba na cidade de São Paulo: um exercício de resistência cultural, 
p40. 
78 José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania 
(1900-1930), p. 72. 
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armavam um samba. A gente era moleque, ficava 
olhando os “véio”, eles não deixavam entrar na roda, 
sabe: ‘Sai daqui moleque, chega pra lá...”79. 

 

 

 Os “véio” ou os homens negros guardados na memória de Geraldo 

eram os bambas que se reuniam para cantar, tocar e dançar o samba 

umbigada, o congo e a tiririca. Foi dessa maneira que “em meio às disputas 

carnavalescas, aos botequins e ao trabalho estafante nos armazéns, rodas de 

samba e clubes de futebol, a cultura negra foi reelaborada e a Barra Funda 

culturalmente conquistada”80. Durante o dia ou à noite a Barra Funda era o 

território de formar laços de união, confraternização, solidariedade e amizade a 

partir de um estar e um viver afro. 

 O trabalho e a música traduzem uma forma de viver daqueles 

trabalhadores idosos no Largo da Banana. O comércio de banana significava 

em certa medida uma outra possibilidade de remuneração e uma estratégia 

forjada para aliviar os baixos salários. O samba, nesse momento, era vivido 

nesse ambiente de trabalho onde Geraldo Filme, ainda menino, por volta dos 

dez anos de idade, observava e ia incorporando o que olhava e ouvia: a gente 

ficava apreciando os corôa todos cantar e a gente guardou muita coisa né e deu 

continuidade81. Continuar significaria organizar e operar, a seu modo, aquela 

memória musical que se iniciou já aos dez anos de idade quando conciliava o 

trabalho com as suas primeiras composições. 

  

                                                 
79Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 72. 
80José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania 
(1900-1930), p. 76. 
81 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 72. 
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Bom pra mim era 37, 37 tinha os meus 10 
anos de idade. Então eu via o..., depois de 
entregar as marmita lá na pensão da 
velha, a gente corria lá pro Largo da 
Banana vê a negrada lá82 

 

 

  

 Mas não era somente a Barra Funda lugar dos afro-descendentes e 

onde Geraldo freqüentava, conhecia e constituía laços de amizade e 

intimidade: 

 

Zona de negro aqui em São Paulo era 
Liberdade, Bixiga e Barra Funda e um 
pedaço muito antigo, que pouca gente 
lembra, aqui onde está hoje situada a 
Vila Madalena, Vila Ida e Vila Ipojuca. Ali 
já era bem distante. Mas essa região 
toda de Liberdade, Barra Funda e Bixiga 
era o centro mesmo. E a zona leste que, 
por ser distante, tem uma história negra 
muito interessante83. 

 

 

 A zona leste citada por Geraldo se tratava das rodas de samba que 

ocorriam no largo do Peixe no final dos anos 30. Entre as pessoas que 

freqüentavam estava a família de “Seu Nenê” da Vila Matilde que transformou o 

lugar em território negro.  

                                                 
82 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 72. 
83 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 74. 
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 Mas foi nas regiões centrais, como a Barra Funda e o Bixiga, que 

Geraldo viveu uma relação mais próxima. Na Barra Funda desde os tempos de 

infância, no Bixiga nos tempos em que já era reconhecido como um sambista e 

compositor e porque sempre freqüentava os bailes noturnos: 

 

 

E o negrinho das marmitas foi chegando 
nas rodas dos bambas. Foi ficando 
taludo, apanhou, aprendeu a bater. Fez o 
nome. Geraldão da Barra Funda. Ficou 
espaçoso. Já ia pro Bixiga nos bailinhos 
de porão, onde crioulo de mais de metro e 
setenta tinha que dançar dobrado em 
cima da dama pra não bater a cabeça nas 
vigas do teto. Quando o Pagode 
esquentava, a poeira subia e só se sabia 
que tinha lá dentro pelo ronco da cuíca e 
pelos gemidos do cavaquinho. E no 
Bixiga, o Geraldão foi ganhando divisa, 
direito de dizer seu samba na Rua Direita, 
no Largo São Bento e na Sé. Na praça da 
Sé, no pé do velho relógio, ponto de tira-
teima dos sambistas do passado. Aí o 
sonho da Faculdade já era. Mas Geraldão 
da Barra Funda, o Geraldo Filme, se fazia 
um poeta maior, cantor da sua cidade84. 

 

 

 A imagem construída de Geraldo é de poesia pura. O samba, a 

boemia, a dança, o amor se misturam e revelam uma sensibilidade ditada pela 

arte. Foi também no Bixiga que essa sensibilidade foi sendo vivida, deixando 

rastros da sua memória. O bairro do Bixiga possuía nuances diferenciadas em 

relação à Barra Funda. Ao estabelecer contatos e trocas com os descendentes 

de italianos que imprimiam também suas marcas ao bairro, os afro-paulistas 

                                                 
84 Plínio Marcos em comentário na contra-capa do disco Geraldo Filme, Gravadora Eldorado, 
São Paulo, 1980. 
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tiveram que lutar para registrar uma memória africana, ao lugar por serem 

minoria e por serem considerados marginais para a sociedade durante os anos 

20 e 3085. 

 Além de sambista, também como poeta cantou a crônica das micro-

áfricas revelando o que via e sentia, expressando assim suas percepções 

como artista na rua Direita, na praça da Sé e no largo São Bento. Pelo Bixiga 

dizia que havia sido adotado e que o adotou como um lugar onde sentia 

conforto e prazer em função da vida cultural em que a música, a gastronomia, 

as casas noturnas e os teatros davam o tom do ritmo social do bairro. 

 

 

Quem nunca viu o samba amanhecer,  

Vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver,  

O samba não levanta mais poeira  

Asfalto hoje cobriu o nosso chão, 

Lembrança eu tenho da “Saracura”,  

Saudade tenho do nosso cordão,  

Bixiga hoje é só arranha céu,  

E não se vê mais a luz da lua,  

Mas o Vai-Vai está firme no pedaço, 

É tradição e o samba continua, 

Quem nunca viu, 

Quem nunca viu o samba amanhecer,  

Vai no Bixiga pra ver  

Vai no Bixiga pra ver86 

 

 

                                                 
85 Iêda Marques Brito. O samba na cidade de São Paulo: um exercício de resistência cultural, 
p40-41. 
86 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 81. Essa 
música, segundo Oswaldinho da Cuíca no filme – “Geraldo Filme, Criolo Cantando Samba Era 
Coisa Feia”, foi também uma homenagem a Solano Trindade, ator, poeta, teatrólogo, folclorista 
e pintor que dirigiu o núcleo de cultura negra na cidade do Embu aonde Geraldo chegou a 
participar. 
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 Aqui Geraldo expõe de maneira muito visível os processos de 

urbanização que tomaram conta do Bixiga. Mas apesar desse ritmo ditado pela 

urbanização, o samba e a escola Vai-Vai nunca deixaram de existir, pois 

resistiram, expressaram e preservaram uma cultura frente a uma hegemonia 

cultural que se impunha com a metropolização.  

 Ao cantar o Bixiga, uma zona particular e alternativa se abre como 

realidade possível onde o artista evoca sua temporalidade com a música em 

coexistência conflituosa com a temporalidade imprimida pela urbanização. Aí 

nessa zona ele revela seus desejos. Neles, o Bixiga possui sua marca principal 

não como espaço que se verticalizou e modernizou, mas como lugar construído 

e conquistado pelas pessoas que viviam na várzea do Saracura, um dos locais 

preferidos de encontro dos descendentes de africanos para jogar futebol e 

cantar sambas. Na música de Geraldo os seres humanos figuram como os 

protagonistas principais substituindo a arquitetura. 

 Apesar do processo de desterritorialização dos afro-descendentes 

após a década de 30 que partem em direção à região da Casa Verde e bairro 

do Limão87, o Bixiga nunca deixou de ser um território de descendentes de 

africanos. Geraldo compôs sambas-enredo para a Vai-Vai nos anos de 1970 

que revelam a continuidade e preservação da comunidade afro no lugar. Os 

sentimentos em relação ao Bixiga são revelados dessa forma: “eu me dei bem, 

no meio daquela negrada toda, que beleza viu, que maravilha aquilo88” 

 São as pessoas que conferem ao Bixiga um significado cultural ímpar. 

São elas que permitem a construção de uma relação de pertencimento, de 
                                                 
87 José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo:espaço público, imagem e cidadania 
(1900-1930), p. 77. 
88 Depoimento de Geraldo Filme, acervo de documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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identificação étnica que se fez no território e com a escola de samba Vai-Vai. E 

é visível a sensação de alegria que toma o seu depoimento. Essa sensação 

parece dominar o trabalho de sua memória em torno do lugar e das pessoas. 

Esse fragmento permite dizer que Geraldo Filme experimentou uma felicidade 

no Bixiga por estar junto a uma coletividade afro. 

 Nessas micro-áfricas as organizações carnavalescas se 

transformaram em estratégias de manutenção dos laços comunitários entre os 

descendentes de africanos. Para Geraldo Filme as organizações carnavalescas 

foram em larga medida lugares onde participou e aprendeu a valorizar.  

 

 
A minha bandeira é a 
bandeira do samba.Na 
escola em que eu 
estiver,eu defendo ela 
mesmo pra valer,  tá me 
entendendo?89   

 
 
 A importância do samba e das escolas para Geraldo resulta do 

sentimento de apego e identificação que ele estabeleceu com a música e as 

organizações carnavalescas. Ele circulou pelas mais diversas escolas de 

samba situadas em diferentes pontos da cidade. Os laços de amizade e sua 

“fama” como compositor vencedor de carnavais, construído durante o tempo 

em que esteve na Unidos do Peruche nos anos de 1960, contribuíram para ser 

recebido em diversas e distintas escolas. Nelas conheceu e fez muitos amigos 

como Bitucha e Juca, e fez-se importante por ser um compositor refinado de 

sambas-enredo. Sua imagem esteve atrelada às escolas também por ter sido 

fundador, diretor e colaborador de várias delas, como Paulistano da Glória, 

                                                 
89 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste século: por seus autores e intérpretes, p.  81. 
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Unidos do Peruche, Vai-Vai, Camisa Verde, Colorados do Brás e Quilombo do 

Educandário. 

 A primeira escola com a qual Geraldo criou laços de afetividade foi a 

escola Paulistano da Glória no início dos anos de 1940: 

 
 
O Paulistano pra mim representa muito porque 
me faz lembrar minha mãe. A velha trabalhava 
com a família dos Penteado, no Jardim 
América, Cerqueira César, Alameda Santos, 25, 
por aí, 25, 26. Ela fez uma viagem para a Europa 
com uma dessas famílias e lá viu um 
movimento de operários, um movimento 
sindical, e ela gostou da coisa: “Dá até pra 
organizar as cozinheiras lá embaixo”. Quando 
voltou pra cá, ela pensou em sindicalizar as 
domésticas, aquelas coisas todas, uma 
organização em defesa da doméstica. Aí tinha 
um barracão velho lá, que guardava carruagem, 
ela pediu, emprestaram pra ela e aí fundaram o 
Paulistano90.  

 

 

 A fundação da escola Paulistano da Glória esteve primeiramente 

associada ao movimento de mulheres trabalhadoras, concebido como 

organização de resistência de trabalhadoras domésticas com seus próprios 

interesses e desejos. Pelo menos esse era o intuito da mãe de Geraldo. Após 

esse primeiro sentido é que passou a ter a organização carnavalesca como o 

motivo maior da associação. 

 
 
Não era Paulistano da Glória. Havia surgido o 
Paulistano dos bacana lá embaixo e ela fundou 
aqui em cima, na cabeceira, o Paulistano das 
cozinheiras. Mas até 41, o Paulistano ainda era um 
clube. O Bitucha e o Juca procuraram manter com 

                                                 
90Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 82. 
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associados e tudo. Depois, com o tempo, tornou-se 
uma empresa dançante e eu com o Bitucha, bom 
carnavalesco, e seu Juca, que conheceram os 
carnavais do passado, fui juntamente com eles pra 
lá e fizemos coisas muito bonitas com o cordão 
Paulistano e com a escola de samba também91. 

 

 

 O Paulistano permaneceu como cordão desde a fundação por volta 

de 1944 até os anos de 1963 e 1964. Retomou as atividades em 1971, quando 

já havia se transformado em escola de samba. Participou dos desfiles 

carnavalescos de maneira ativa a partir de 1973 até 1980. O Paulistano da 

Glória era um dos cordões carnavalescos que retratavam e especificavam uma 

presença afro marcante na cidade, pois durante as décadas de 1930 e 1940,os 

cordões eram predominantemente constituídos por afro-descendentes. Essa 

presença era tornada visível nos enredos:  

 

 

Os negros manifestavam de outra forma, quer 
dizer, os cordões, as escolas de samba, alguns 
blocos tinha muitos grupos pequenos assim, a 
gente chamava bloco. Tinha o bloco que saía da 
Alameda Glete, os garotos da Glete, mas saía 
assim como um bloco sujo, tudo com a 
camisinha da mesma cor... com músicas deles... 
na época da... rapaziada que era o Zeca da Casa 
Verde e eu. Isso ia no sábado, quando o cordão 
não saía... Doraci tinha um grupo assim que 
saía... tinha muitos grupos assim fantasiados, 
mas não organizados em termos de sociedade92. 

 

 

                                                 
91Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 82. 
92Depoimento de Geraldo Filme, acervo de documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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 O Paulistano da Glória sempre foi conhecido como bloco e escola 

onde os sambistas compunham enredos sempre ligados à história da 

população africana em São Paulo. Geraldo foi um dos sambistas que compôs 

uma música com essa marca específica, retratando os descendentes de 

africanos que pertenciam ao Paulistano da Glória.  

 
 
Que gente é essa de pé no chão, que tem no 
canto sua forma de expressão? 
Canto na travessia, o seu triste lamento, para 
amenizar tanta dor e sofrimento 
Que canto lindo, na plantação o rei escravo 
cantou 
Na mineração rezou cantando, ao pai Oxalá, Ago-
gegê e Ioruba  
Eparrei!, oiá oiá vem nos ajudar, Kaô, Kaô, Kaô 
ioruba 
Depois surgiu Palmares, sua confederação 
E um canto livre vem lá do sertão, cantou na 
capoeira 
No tronco cantou e gemeu, ela cantando 
embalava 
Um filho que não era seu, hoje essa gente sofrida 
Vem dos morros e das favelas, mas traz um canto 
divino  
Que ilumina a passarela. Quem é? 
é o canto negro, sinhô, é o povo negro, sinhô,  
é a liberdade, sinhô93. 

 

 

 A letra é uma síntese da história dos africanos no Brasil. Geraldo 

revisita momentos, lugares, tempos históricos, expressões e deuses oriundos 

de cultos afros, modos de dançar, cantos e reis negros. Recompõe o passado, 

com o tráfico de escravos, as plantações de açúcar no nordeste nos séculos 

XVI e XVII, o processo de mineração do século XVIII. Recupera expressões 

trazidas pelos africanos bantos da África Central e dos Iorubas da Costa da 

Mina Africana.  

                                                 
93 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 83. 
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 Rememora as dores e sofrimentos vividos pelos afro-descendentes 

durante a escravidão e pós-abolição. Mas mesmo sob a dor, Geraldo lembra 

que o canto desse povo nunca cessou, mesmo com o castigo imposto pelos 

escravocratas. Relembra do Quilombo dos Palmares como uma “confederação” 

que teimou em existir quase que em por todo o século XVII em plena atividade 

escravista portuguesa, retomando e recombinando culturas africanas em um 

ambiente colonial. 

 Geraldo cria, dentro do tempo de sua arte, que é livre e de sua 

autoria, uma passagem temporal de ligação entre a sociedade escravista e a 

sociedade pós-escravista, para dizer que os descendentes de africanos 

escravizados estão iluminando a passarela e “que têm no canto sua forma de 

expressão”, dando continuidade a uma extensa memória.  

 Essa música retrata as pessoas que pertenciam ao Paulistano da 

Glória. Pessoas que, segundo Geraldo, eram alguns dos descendentes e 

herdeiros dos costumes de ancestrais africanos. O Paulistano da Glória era um 

reduto de afro-descendentes que viviam na região da Liberdade. Durante os 

anos 80 e 90, na coexistência com outros povos como japoneses e coreanos, 

Geraldo disse que sempre fora ofertado, por esses grupos, quantias em 

dinheiro para que a população afro deixasse o lugar. Apesar das ofertas eles 

nunca aceitaram deixar o lugar. Havia entre os participantes do Paulistano da 

Glória uma consciência de que a memória do lugar e da agremiação deveria 

ser preservada94.  

                                                 
94 Depoimento de Geraldo Filme, acervo de documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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 Durante os anos 60 Geraldo passou a participar das atividades da 

escola de samba Unidos do Peruche. Sua ida foi devida ao convite feito pelo 

amigo e sambista Carlão do Peruche95. Em função de sua trajetória no 

Paulistano da Glória, Geraldo manterá, na Unidos do Peruche, seu estilo de 

composição voltado para as temáticas que retratavam as questões dos afro-

descendentes. Ali compõe o samba-enredo: “Tradições e Festas de Pirapora” 

no qual ganha a disputa para levá-lo à avenida. 

 
 
À margem do lendário Tietê, uma nova cidade surgiu 
De toda parte vinha romaria, festejar um grande 
dia 
E cantar em seu louvor, trazemos nesta avenida 
colorida 
Festa do povo e costumes tradicionais, dar ao 
povo o que é do povo 
O que fazemos neste carnaval,  
Pirapora ê, Pirapora ê, bate o bumbo nego  
Quero ouvir o boi gemer 
Lá no jardim 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 
Cantando alegre a loa de um trovador 
Tem branco no samba, tem sim sinhô 
Ele é batuqueiro, Sá Aninha, ou é cantador? 96 

 

 Aqui busca reatualizar as tradições da população afro-descendente, 
tendo como foco principal a festa em torno do Bom Jesus de Pirapora. A partir 
daí refaz algumas experiências das brincadeiras dos brancos e das 

                                                 
95“Seu Carlão do Peruche” em depoimento no filme-documentário. “Geraldo Filme,Criolo 
Cantando Samba era Coisa Feia”, 1998. 
96 Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 81-82. 
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 1- samba de bumbo – 1937- Bom Jesus de 
Pirapora- fotografia- Mario de Andrade – acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 
 
 

    
2-samba de bumbo – 1937- Bom Jesus de Pirapora- fotografia- Mario de Andrade – acervo- Instituto de 
Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 
 

 

 



 

 

66

3- samba de bumbo- 1937- Bom 
Jeses de Pirapora- fotografia: Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) 
USP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4- samba de bumbo- 1937- Bom Jeses de Pirapora- 
fotografia: Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
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5 – samba de bumo- 1937- Bom Jesus de Pirapora- 
fotografia- Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- samba de bumo- 1937- Bom 
Jesus de Pirapora- fotografia- Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) 
USP. 
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7- samba de bumbo- 1937- Bom Jesus de Pirapora- 
fotografia Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 

8- samba de bumbo- 1937- Bom Jesus de 
Pirapora- fotografia Mario de Andrade- acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 

 



 

 

69

9- samba de bumbo- 1937- Bom Jesus de Pirapora- 
fotografia Mario de Andrade- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
 
 
 
 

 10- samba de bumbo- 1937- Bom 
Jesus de Pirapora- fotografia Mario de Andrade- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
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11- samba de bumbo- 1937- Bom Jesus de Pirapora- fotografia- Mario de Andrade- acervo- 
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) USP. 
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brincadeiras dos afro-paulistas nos barracões vivendo o samba de bumbo. A 

ida à romaria e ao samba de bumbo se dava em função da proibição do samba 

na cidade de São Paulo, quando muitos sambistas acabavam tornando a 

romaria um motivo para rezar e sambar. 

 A escola Unidos do Peruche possibilitou a Geraldo Filme figurar como 

um dos compositores de samba-enredo que mais títulos ganhou nos carnavais 

paulistanos durante a década de 1960. Nessa escola enredos como “Carlos 

Gomes”, de 1964, “Guerra do Paraguai” de 1965, “História da Casa Verde” de 

1966, saem vitoriosos nos desfiles que ocorriam nessa época nas ruas do 

bairro da Lapa. 

 Depois de passar pela Unidos do Peruche, Geraldo Filme retorna ao 

bloco Paulistano da Glória em 1973. Nesse retorno, ele assume a organização 

do bloco para transformá-lo em escola. Cria o nome “Paulistano da Glória”, faz 

o registro da escola, introduz a cuíca como um novo instrumento que até então 

não existia na bateria e, após dois anos de sua chegada, o Paulistano da Glória 

já estava desfilando no grupo onde as principais escolas estavam. 

 Introduzir a cuíca significava recriar esse instrumento africano dentro 

de um contexto cultural que era o das escolas de samba. Ao estabelecer essa 

recriação Geraldo fez uma interferência na construção estética e rítmica das 

micro-áfricas do ponto de vista musical, operando assim uma abertura na 

textura musical para a entrada do som da cuíca.  

 A escola de samba Vai-Vai também foi outra organização 

carnavalesca na qual Geraldo Filme participou como compositor e colaborador. 

Houve, na Vai-Vai, uma intensa relação de identificação que Geraldo sempre 
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expunha de modo a mostrar essa escola como um território com fortes marcas 

negras: “O cordão do Vai-Vai! Eu gostava de ver o Cordão do Vai-Vai”97 

 

 
Agora que eu quero ver, você chorar 
Você vai entristecer, quando o Vai-Vai passar 
Eu te avisei e você sabia, por que não aprontou 
sua fantasia 
Se você não sai, é por culpa sua 
Pra te consolar o Vai-Vai está na rua 
Se você não sai, é por culpa sua 
Pra te consolar o Vai-Vai está na rua 
O Vai-Vai é campeão, do carnaval paulista 
Vai-Vai é tradição, do povo na Bela Vista 
O Vai-Vai é o nosso cordão, mas o Vai-Vai é o 
nosso cordão 
Mas o Vai-Vai exige respeito, trazendo no peito a 
faixa de campeão98 

 

 

 Com essa música Geraldo emite uma intencionalidade que é a de se 

integrar a essa tradição viva. O Cordão e depois escola Vai-Vai foi uma das 

primeiras organizações carnavalescas da cidade que surgiu após a escola 

Lavapés. Começou a povoar o imaginário dos moradores do bairro da Bela 

Vista e da cidade como um todo desde os anos 30 e sempre foi tida como uma 

das escolas mais admiradas pelo vigor do seu samba, comandado pelo 

apitador Pato N’Água nos anos de 1960. A relevância da escola Vai-Vai está na 

singularidade que marcava a escola de samba aos seus olhos: 

 
 

                                                 
97Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 80. 
98Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 80-81 
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Aquilo era um núcleo... eu saía, entrava no 
Bixiga numa sexta de noite, saía no domingo, 
segunda de manhã... era festa, era música, 
dorme, come na casa de fulano, dorme aqui, 
dorme ali, era... uma cidadezinha, um território 
livre, aquilo. Manifestação de todo lado, 
cantava as italianada de um lado, os crioulos 
de outro, um não cuidava da vida do outro, 
todo mundo cantava, um bairro alegre99. 

 

 

 A escola de samba Vai-Vai sempre marcou o Bixiga, onde a 

musicalidade dos negros se manteve através do samba ampliando, assim, os 

registros culturais. A idéia de que o Bixiga era um bairro apenas da 

comunidade de italianos é demolida com esse depoimento. Junto aos italianos 

e italianas, os negros e negras da Vai-Vai coexistiram estabelecendo relações 

sociais. Um exemplo dessa relação está na troca e recombinação de culturas 

entre esses grupos, como notamos no depoimento de Geraldo ao falar sobre o 

carnaval paulista nos oferecendo pistas de como se efetivava essa relação 

entre culturas diferentes:  

 

 

A gente tomava o bonde, fantasiado, ia na Cidade da Folia, que é 
um reduto de samba que se criou na década de 40, quando nós 
perdemos o direito de brincar na rua. Lá no Parque Antártica, 
naquela área onde tem o campo do Palmeiras, foi criada a Cidade 
da Folia, com animação pela Rádio São Paulo, do falecido Otávio 
Gabus Mendes. Então, levava os cordões e as escolas pra lá. A 
gente ia de bonde, de vez em quando um ficava abraçado no 
poste, que o poste é no meio, mas o samba não pode parar. Eu 
me lembro que a gente saía com samba, outros com marcha, por 
aí afora. A gente rodava São Paulo todo e era uma tradição 
daquelas famílias italianas. Passava um bloco, eles diziam: “Vem 
cá, nego, vamos lá em casa”. Chegava lá, tinha uma mesa posta 
com comida, vinho e tudo. Isso no Brás, no Bixiga, nos lugares 
fortes da colônia italiana. Então se comia bem na casa deles, 

                                                 
99Depoimento de Geraldo Filme, acervo de documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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saía brincando, aí entrava outro bloco, eles cantavam com a 
gente, acompanhavam até a esquina, depois voltavam pra casa, 
entende? Deixavam a porta aberta e não entrava ninguém...100 

 

 

 O samba dos afro-descendentes e a comida dos italianos, ao que 

parece, eram os signos pelos quais se estabelecia uma política de coexistência 

cultural. Coexistência essa motivada, sobretudo, pela festa e pela alegria. A 

festa da música e da comida, a alegria da tolerância e do respeito, que se 

manifestavam pela repetição das ações- questões fundamentais para tornar a 

vida possível e um pouco mais confortável. O papel de imigrantes italianos foi 

marcante na organização do samba e do carnaval em São Paulo, pois quase 

nunca se recusavam a participar do samba, seja cantando, dançando, 

contribuindo financeiramente com os cordões carnavalescos e até mesmo 

ajudando a arrecadar fundos. A convivência dos italianos com a comunidade 

negra se fez inclusive na formação de laços familiares, como Francisco Papa 

(mais conhecido como Chico Pinga), que fora marido de Dona Eunice, 

fundadora da escola de samba Lavapés em 1937101. Era uma espécie de 

contrato que se fazia implicitamente para regular as intenções, quer no âmbito 

das relações públicas como envolvimento na organização das atividades 

culturais, quer no âmbito das relações íntimas e familiares como romances e 

casamentos. 

 No fim da década de 1980, Geraldo tenta fundar mais uma escola de 

samba. Durante essa década conseguiu adquirir um pequeno apartamento na 

                                                 
100Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 77. 
101José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia: história, cultura e música popular na São Paulo 
dos anos 30, p. 260. 
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Cohab do Educandário, próximo ao quilômetro 15 da rodovia Raposo Tavares. 

Como de costume fazia amigos por onde passava. Na Cohab não foi diferente. 

Gostava de tomar sua bebida no bar do Carlão, contava histórias sobre o 

samba e com isso passou a ser conhecido, admirado e respeitado, pois as 

pessoas do local passaram a ter consciência do significado que Geraldo tinha 

para o samba de São Paulo. Essa consciência se fortaleceu ainda mais quando 

aquela figura emblemática na história da cidade passou a pertencer ao lugar. 

 Em 1989, Geraldo resolveu fundar uma escola no bairro. Reuniu os 

amigos, pensaram em um estatuto, arrumaram um espaço que se 

transformaria em pólo aglutinador de pessoas em torno das rodas de samba 

que passaram a ocorrer nos finais de semana. Com isso, conseguiriam criar 

uma manifestação cultural onde a diversão, a conversa, a música constituiriam 

uma sociabilidade possível, tendo como objetivo a formação de uma escola de 

samba. Até a morte de Geraldo, em 1995, a idéia de formar uma escola tinha 

encontrado resultados bastante satisfatórios em termos de congregação e 

interesses de pessoas para conseguir instrumentos e negociar com 

proprietários para emprestar ou alugar terrenos.  

 Após a morte de Geraldo a idéia de fundar uma escola no bairro 

encontrou dificuldades, pois houve dispersão das pessoas interessadas. Até o 

final da década de 1990, poucos avanços haviam sido feitos. Isso revela o 

completo envolvimento que Geraldo teve com o samba e com a preservação 

de códigos culturais, ressignificando a todo o momento uma africanidade. 

Geraldo enxergou a possibilidade de fundar uma escola em um lugar onde 

eventos culturais eram quase inexistentes. Deveria saber que uma escola de 

samba no local criaria laços de afetividade, amizade e solidariedade entre os 
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moradores. Lançaria a comunidade e os sambistas na cartografia sonora do 

carnaval e do samba, imprimindo uma marca à Cohab Educandário.  

 O nome dado à escola, Quilombo do Educandário, sugere intenções e 

desejos. É a reinvenção da tradição que se faz agora não por escravos 

fugitivos, mas por homens e mulheres livres a partir da musicalidade. A 

ressignificação agora é movida por um tempo que tem na música seu modo de 

operar a vivência. Busca o nome Quilombo para deixar inscrita uma negritude 

atualizada. 

 Nessas organizações carnavalescas e nos territórios negros que 

situam geográfica e socialmente as micro-áfricas é que Geraldo pode fazer e 

viver uma rede ampla de amizades, movidas pelo sentimento de pertencimento 

cultural e afetividade, revelando que, além da convivência familiar, essas 

organizações e os salões negros de dança também foram fundamentais para 

recomporem aspectos da cultura africana na cidade, formando um amplo leque 

de amizades.  

 As amizades transformaram-se numa outra estratégia para manter 

saberes e fazeres africanos no espaço urbano, já que a base de sustentação 

sócio-cultural da população negra era bastante instável em virtude do confronto 

com outras experiências culturais, da discriminação racial, social e musical em 

relação ao samba paulistano102. 

 As relações de amizade vividas por Geraldo teceram uma memória 

que foi compartilhada através de solidariedade, afeto e respeito. As amizades 

entre os afro-paulistas ampliaram as resistências culturais, pois ela se dava a 

                                                 
102José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia: história, cultura e música popular na São Paulo 
dos anos 30, p. 280-281. 
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partir das conversas, sorrisos, segredos, trabalho, gestualidade, cantos e 

danças. 

 O primeiro vestígio dessa rede de amizades tem-se com Geraldo 

quando fala de um amigo de infância que se chamava Zeca da Casa Verde. Ao 

se reportar ao amigo coloca-o como um “eterno companheiro”. No trabalho de 

sua memória flagra-se um sorriso, o respeito que marcam as expressões do 

rosto, a sensação de conforto em saber que viveu uma intensa amizade103. 

 

 

Zeca da Casa Verde é meu eterno companheiro. 
Está afastado do samba agora por motivos de 
saúde; está em casa com o negócio de diabete. 
Mas a gente, com todo esse tempo de vivência, 
nós só fizemos um samba juntos104. 

 

 

 Roger Bastide já havia mencionado que esse viver e estar em 

comunidade era um traço peculiar da cultura negra105. O modo como Geraldo 

se reportou a Zeca da Casa Verde revela como a amizade para os 

descendentes de africanos significou uma estratégia e uma luta para 

ressignificar esse modo de viver comunitário numa cidade que imprimia novos 

padrões de sociabilidade tangenciada pela impessoalidade, urbanização e 

negócios. 

 A amizade que se constituiu entre Geraldo e Zeca não fica explícita 

apenas no texto exposto - dá para sentir no seu rosto a importância que Zeca 

                                                 
103Geraldo Filme em depoimento ao programa “Ensaio” da TV Cultura, São Paulo, 1992. 
104Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 78.   
105Roger Bastide, Brasil: Terra de Constrastes, p. 150. 
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teve na sua vida. A frase “Zeca da Casa Verde é meu eterno companheiro” 

resume o significado da amizade entre os dois. Essa amizade se remete aos 

tempos de infância e adolescência quando trabalhavam, brincavam e cantavam 

juntos. Em função das circunstâncias vividas, chegaram a formar um grupo de 

samba quando Geraldo tinha apenas 14 anos de idade:  

  

 

nessa época eu e o Zeca da Casa Verde entregávamos marmitas 
e quando passávamos pelo Largo da Banana víamos os negros 
mais velhos jogando tiririca, aquele jogo da rasteira, o samba 
duro e plantado lá nos morros cariocas. Aí fomos aprendendo 
com os mais velhos (Sic!), nos enturmando com eles até 
entrarmos de sola no samba. Com quatorze anos de idade na 
época, eu o Zeca e mais um grupinho de amigos, todos 
uniformizados de terno azul-marinho.106 

 
 

 A época mencionada por Geraldo Filme era por volta de 1941. Após o 

trabalho de entrega de marmitas, junto com Zeca, paravam para observar e 

vivenciar o samba que havia no antigo Largo da Banana. Observação e 

aprendizado foram os motivos que levaram os dois amigos a tomarem a 

decisão de formar um grupo de samba constituído apenas por jovens 

adolescentes. Mostra também como a música não era um elemento estranho 

ao modo de ser e viver das comunidades negras. Ela fazia parte de um 

conjunto maior de circunstâncias partilhadas. Nessa época, Geraldo já havia 

iniciado no mundo do carnaval paulistano. Ao reconstruir essa experiência 

vivida, ele narra o tempo em que, ainda menino, já desfilava como baliza nos 

antigos carnavais que havia na cidade.   

                                                 
106 Geraldo Filme em depoimento ao jornal HP Variedades, São Paulo, dez/1994. 
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 A relação de Geraldo e Zeca se deu no contexto da amizade que 

suas mães haviam estabelecido quando eram meninos nos anos de 1930, na 

região dos Campos Elíseos: 

 
 
Eu morava nos Campos Elíseos. Minha mãe tinha 
uma pensão na Rio Branco, em frente ao palácio. 
Então, a gente entregava marmita, eu e o Zeca da 
Casa Verde. A mãe dele e minha mãe eram 
amigas, a mãe dele de Mococa, a minha mãe de 
São João da Boa Vista. Na época delas, elas iam 
pra bailes juntas, aquelas coisas todas, e a gente 
está junto desde menino. Tanto que a gente se 
considera parente desde garoto107.   

 

 

 Sair para dançar revela como havia proximidade e intimidade 

compartilhada pelas duas famílias. No caso da mãe de Geraldo, apesar de 

criticar as opções do marido e do filho, também não abria mão de sair para 

dançar nos salões que se multiplicaram na cidade durante os anos 30. Chegou 

a ganhar inclusive um concurso de “dança charleston”108. A mãe de Zeca da 

Casa Verde, além de dançar, gostava também de cantar quadrinhas nos salões 

que freqüentava109. Essas formas de sociabilidade vividas por elas ajudam a 

solidificar uma amizade que chega a mudar padrões e normas estabelecidas 

de relações de parentesco através da consangüinidade. Não é o sangue que 

determina quem deve ser parente; é a troca de afetividade que constrói 

aproximação, confiança, segredos, compartilham emoções e constitui o 

                                                 
107Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, -p72. 
108José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia:História,Ccultura e Música Popular na São Paulo 
dos anos 30, p. 262. 
109José Geraldo Vinci. Metrópole em Sinfonia:História,Ccultura e Música Popular na São Paulo 
dos anos 30, p. 262 
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“parentesco”. Se assim o é, Zeca é amigo e parente que compartilha de uma 

vivência comum.  

 Um samba que Geraldo e Zeca compõem juntos faz referência a um 

outro amigo de nome Benedito. A letra do samba narra a decepção que 

Benedito viveu por ter sido deixado de fora do comando da bateria no momento 

em que o carnaval havia chegado: 

 

 

Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o 
apito 
Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o 
apito 
Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola 
Ele deu mancada, foi expulso da escola 
Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola 
Ele deu mancada, foi expulso da escola 
Ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito110 

 

 

 O que chama atenção é o fato de Benedito ter chorado ao saber que 

não participaria do carnaval. Mostra que participar desse momento era a 

oportunidade de expor um jeito de ser e partilhar na cidade junto a uma 

comunidade maior.  

 Outro amigo que Geraldo fez referência é Walter Gomes de Oliveira 

ou Pato N’Água, como ficou conhecido no mundo do samba; o apitador, 

espécie de diretor de bateria da escola de samba Vai-Vai. Geraldo relembrou 

do amigo com entusiasmo e respeito, talvez por entender a importância que 
                                                 
110Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 78.  
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Pato N’Água tinha para o samba de São Paulo. Em seu depoimento flagram-se 

detalhes da personalidade desse sambista: 

 
 
Walter Gomes de Oliveira, o Pato N´água, era o que 
hoje chamam diretor de bateria, era o apitador. A 
área dele era no Bixiga, Ele conseguia dirigir uma 
bateria com perfeição, instrumento, afinação, aquelas 
coisas todas. Naquela época, tinha um negócio de 
passagem de bateria, breque, aquelas coisas todas 
era com ele111.  

 

  

 As lembranças de Geraldo pincelaram um retrato de Pato N’Água 

como aquele que pela percepção da música dirigiu “com perfeição, 

instrumentos, afinação”. Pato N’Água  foi o apitador ou diretor de bateria que 

iniciou arranjos de breque, provocando pausas e silêncios, para retomar a 

condução e a divisão rítmica da bateria. Pato N’Água  deixou um registro no 

tempo como um artista que revolucionou o modo de conduzir e compor 

arranjos para uma bateria de samba e de como as micro-áfricas eram 

reinventadas a todo instante nas experiências carnavalescas onde podiam 

evocar memórias rítmicas e torná-las vivas e atualizadas. 

 
 
Ele passou pelo Bixiga, pela Vila Santa Isabel, que hoje é a 
Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, pelo Peruche, Camisa 
Verde. Quando ele estava se dedicando só ao Corinthians, aí 
aconteceu. Me parece que, ele roupeiro do Corinthians, ele, o 
Caldeirão, irmão dele, qualquer coisa assim, mas tinha ligação 
direta com o clube. Como bom sambista, ele tinha aquele monte 
de “comadre”, então tinha que fazer visitas112.  

 

                                                 
111Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 79. 
112Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 79 
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 Foi um homem de várias mulheres e, de tempos em tempos, fazia 

suas visitas às suas “comadres”. Essas relações de amor e família foram uma 

prática constante também na vida de Geraldo Filme, mas não esteve inscrita 

apenas na vida desses dois homens. Era prática comum entre os homens 

negros nesse período ter mais de uma mulher, o que revela o modo como 

concebiam o amor e a família, qual seja, de uma relação poligâmica. Essas 

relações de romances se efetivavam sobretudo nos fins de semana nos salões 

de dança situados na região central da cidade, onde os homens e mulheres 

negras se encontravam para dançar, divertir-se e namorar113. 

 A reinvenção das micro-áfricas não foi uma tarefa fácil, sobretudo 

quando se tratou das relações entre os sambistas e a instituição policial. A 

história particular de Pato N’Água  traduz qual o comportamento que esse 

poder tinha em relação à comunidade negra: 

 

 

Um belo dia, ele saiu para fazer a visita na casa das comadrinhas 
e tomou um carro de manhã, parece que era dia de pagamento, 
alugou um táxi e foi embora, passa ali, toma um café, passa lá, 
bate um papo. Foi parar em Suzano. Chegou em Suzano, o 
motorista ficou meio cabreiro. A última coisa que se sabe é que o 
motorista falou: “Tem um cidadão que está no carro desde 
manhã”. Passaram a mão no rapaz e levaram pra dentro da 
delegacia. Depois disso, a notícia que chegou pra nós foi que o 
rapaz estava morto. Encontraram morto numa lagoa em Suzano. 
Trouxeram o corpo pra São Paulo, o Wadi Helu que comandou, 
fez todo o enterro. Estava como enfarte. De susto não morreu, 
porque ele era bravo; afogado também não, porque chamavam 
de Pato N’Água porque nadava bem demais. O motorista do 
carro funerário falou pra gente, o Carlão do Peruche, eu e a 
falecida Cininha: “Dá uma olhada na japona o dedo dele já entrou 
num buraco. Fomos tirar a roupa dele pra ver e não aparecia 
marca de furo. Aí explicaram pra gente que, se for baioneta ou 
punhal, na água fecha. Aí passou e a única coisa que restou foi a 
homenagem a ele através de um samba114. 

                                                 
113Depoimento de “Seu Carlão General da Banda” ao autor em abril de 2006. 
114Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 79. 
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 Pato N’Água  foi morto de maneira confusa e sem investigação. O 

modo como fora morto revela um pouco como os sambistas descendentes de 

africanos eram tratados. Arbitrariedades, preconceito e desrespeito aos direitos 

humanos. A morte de Pato N’Água  revela um racismo da instituição policial 

que tinha raízes nas primeiras décadas do século XX, quando novos modelos 

de comportamento social e de modelo de cidade não eram compatíveis com 

aquilo vivido pelos grupos negros. Além da vigilância e perseguição cultural 

apontadas por Iêda Marques Brito115, nas décadas iniciais do século XX, houve 

a incorporação, por parte da instituição policial ao longo do século, da prática 

de homicídio de pessoas negras como, por exemplo, de Pato N´água nos anos 

de 1960. 

 As lembranças de Geraldo refizeram, a partir de alguns fragmentos, 

as experiências sociais vividas por Pato N’Água .  Mas mesmo nos fragmentos 

o retrato pintado de Pato N’Água possui cores vivas, de um homem que viveu 

plenamente o samba conduzindo a bateria. Não relembrou apenas, mas 

recompôs essa memória através da composição de um samba intitulado 

“Silêncio no Bixiga”, entre 1967 e 1968:  

 

 

Silêncio, o sambista está dormindo 
Ele foi, mas foi sorrindo 
A notícia chegou quando amanheceu 

                                                 
115Iêda Marques Brito. O Samba em São Paulo:Um Exercício de Resistência Cultural, 1986. 
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Escolas, eu peço silêncio de um 
minuto 
O Bixiga está de luto 
O apito de Pato N’Água emudeceu 
Partiu, não tem placa de bronze 
Não fica na história 
Sambista do povo morre sem glória 
Depois de tanta alegria que ele nos 
deu 
Assim um fato repete de novo 
Sambista de rua, artista do povo 
É mais um que partiu sem dizer 
adeus.116 

 

 

 Esse samba traduz o significado que Pato N’Água tinha para a 

comunidade negra. Ao compor esse samba Geraldo conferiu-lhe a importância 

de alguém que mereceria ser guardado na memória, para ter registrada sua 

história. A memória de um sambista do povo, sem glória, sem história, sem 

placa de bronze e assassinado perde espaço na canção, deixando assim o 

esquecimento e passando a figurar como uma pessoa que também co-

participou na instituição das micro-áfricas. Geraldo salvou-o e logrou um 

arquivo musical que pode ser visto como patrimônio. Nesse gesto Geraldo se 

opunha ao modo como um processo ativo de hegemonia se fazia pela forma de 

tratar o povo negro, criando com a música pontos de furos nesse tecido social 

que tentava sufocar a cultura negra pela violência física.  

 Outras pessoas também conviveram, uns mais, outros menos, com 

Geraldo, como Toniquinho do Batuque, Carlão General da Banda, Oswaldinho 

da Cuíca, Carlão do Peruche, Madrinha Eunice, Cininha, Clementina de Jesus, 

Dona Olímpia do Bixiga, Donata, Bituca, Juca, Pé-Rachado, Pelão, Chico de 

Assis, Talismã, Sinhá, Seu Zezinho do Banjo, Cabo Leme, Chiclé, Lolo, Dona 

                                                 
116Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 79-80. 
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Brasilina da escola de samba dos Campos Elíseos, Dionísio Barboza, Nenê da 

Vila Matilde e gente ligada ao teatro como Plínio Marcos e Solano Trindade117.  

 Os laços de amizade dessas pessoas com Geraldo oferecem algo 

importante para a memória negra do século XX. Muito diferente dos séculos 

anteriores, onde os descendentes de africanos, de um modo geral, não 

possuíam nomes, essas amizades trazem essa significativa contribuição. 

Nelas, os afro-descendentes possuem nomes e vivências que mapeiam, em 

certa medida, os registros dessa história vivida na cidade.  

 Com “Seu Toniquinho do Batuque”, Geraldo Filme estabeleceu uma 

relação de amizade duradoura. Nascido em 1928, na cidade de Piracicaba, 

numa fazenda chamada Pau-queimado, “Seu Toniquinho” se mudou com a 

família para São Paulo ainda criança por volta de 1938118. Conheceu Geraldo 

Filme na década de 50, quando freqüentavam as mesmas rodas de samba e 

os salões negros do centro da cidade. “Seu Toniquinho” conta que quando 

saíam à noite para se divertir, vestiam ternos emprestados de uma tinturaria 

em que Geraldo trabalhava, sem o conhecimento do proprietário, pois, logo que 

amanhecia, devolviam ao lugar as roupas usadas119. Os vestígios dessa 

relação são ralos, mas a amizade que se estendeu por mais de 40 anos indica 

que havia fortes laços de convivência, respeito e afeto entre ambos. 

 Esses sentimentos se estenderam também para “Seu Carlão General 

da Banda”, ou “Seu Carlão da Vila”. Nascido em 1934, na cidade de São 

Carlos, mudou-se com a família para São Paulo e foram residir na Vila Maria, 

                                                 
117Certamente outras pessoas existiram e se relacionaram com Geraldo, porém cito aquelas 
que mencionadas nos documentos. 
118“Seu Carlão General da Banda” em depoimento ao autor em abril de 2006. 
119Toniquinho do Batuque em depoimento no documentário “Geraldo Filme: Criolo Cantando 
Samba Era Coisa Feia”, 1998. 
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um bairro operário situado na zona leste da cidade e distante do centro. Mas a 

distância não impediu “Seu Carlão” de freqüentar os territórios negros do centro 

da cidade. Mesmo se deslocando apenas com o bonde que havia na época, 

“Seu Carlão” ia aos salões negros em finais de semana. Essa relação com as 

micro-áfricas estimulou na família de “Seu Carlão”, sobretudo seu irmão, a 

fundar o primeiro movimento de samba na Vila Maria em 1948. Esse 

movimento nasceu primeiro como bloco, em 1954, denominado Morro da Vila 

Maria e mais tarde, em 1963, constitui-se como a escola Unidos da Vila Maria. 

Submerso no mundo do samba, “Seu Carlão” conheceu Geraldo em 1950. A 

amizade que nasceu nesse momento se prolongou por 45 anos, até a morte de 

Geraldo em 1995. Durante esse período, compartilhararam de experiências 

comuns como as rodas de samba, os bailes nos salões negros e a convivência 

familiar, permitindo a “Seu Carlão” conhecer e fazer amizade com Alice, mulher 

de Geraldo.120.  

 Havia também na zona leste, na Vila Matilde, a família de “Seu Nenê 

da Vila Matilde”, que além de fazer as rodas de samba e jogar Tiririca no Largo 

do Peixe, iam também para os sambas e pequenos carnavais que ocorriam na 

Praça da Sé e ruas próximas. “Seu Carlão General da Banda” conta que via 

todos os anos uma família de negros com instrumentos improvisados e 

dedicados a fazer e participar das vivências negras. Essa família se tratava de 

Alberto Alves da Silva, o “Seu Nenê”, quase sempre acompanhado dos irmãos 

“Seu Didi” e “Seu Zé da Cuíca” e de “Dona Zaira”, “Dona Zefá”, “Dona Aiaia”, 

“Dona Cida” e “Dona Odete” que se transformaram nas primeiras passistas da 

escola de samba Nenê da Vila Matilde a partir de sua fundação em 1948. 

                                                 
120 “Seu Carlão General da Banda” em entrevista ao autor em Abril de 2006. 
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 Com Oswaldinho da Cuíca a amizade nasceu nos sambas que se 

faziam à beira de campos de futebol, onde ocorriam as partidas de jogadores 

amadores. Foi em um desses jogos, no bairro do Tucuruvi, que Geraldo 

conhece Oswaldinho da Cuíca e os sambistas ligados à escola de samba 

Unidos do Peruche como Carlão e Pato N’Água 121.  

 Na construção das micro-áfricas não houve apenas a participação de 

pessoas negras. A constatação disso é o exemplo de Osvaldinho da Cuíca, o 

homem branco que fez a escolha do mundo do samba e da convivência com os 

negros ligados à música e ao carnaval. Foi membro do grupo Demônios da 

Garôa, fez parcerias com Geraldo Filme na organização e apresentação de 

shows pela cidade. Seu sobrenome artístico “Cuíca” é uma referência direta a 

um instrumento oriundo da África Central. Reconhecido como exímio executor 

desse instrumento a partir dos anos 50122, Osvaldinho da Cuíca interferiu e 

participou na elaboração dos territórios e das memórias negras. 

 A amizade com Osvaldinho da Cuíca foi duradoura e atravessou 

décadas. Demonstração dessa amizade são os registros que Osvaldinho deixa 

a respeito de si e do amigo, quando acompanha a interpretação de Clementina 

de Jesus cantando uma música de Geraldo Filme no festival “Parceiros do 

Tietê”, em 1984123. A participação de Geraldo Filme, Clementina de Jesus e 

Osvaldinho da Cuíca se fez no intuito de resgatar a memória do rio Tietê, já 

que esse rio se configurou num espaço líquido de ligação da capital com as 

cidades do interior que margeiam o Tietê e suas populações. O rio Tietê 

                                                 
121Maria Aparecida Urbano, Sampa, samba, sambista - Oswaldinho da Cuíca, p. 44. Segundo 
Maria Aparecida Urbano esse festival fora transmitido pela TV Globo. 
122Maria Aparecida Urbano, Sampa, samba, sambista - Oswaldinho da Cuíca, 2004. 
123Maria Aparecida Urbano, Sampa, samba, sambista - Osvaldinho da Cuíca, p. 92. 
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também foi tema de composições de Geraldo como esse espaço líquido 

importante para a memória musical de São Paulo.  

 
 
À margem do lendário Tietê 
Uma nova cidade surgiu 
De toda parte vinha romaria 
Festejar um grande dia 
E cantar em seu louvor124 

  

 

 No ano seguinte, em 1985, a parceria com Osvaldinho da Cuíca ficou 

registrada nos shows que fizeram na sala de espetáculos Guiomar Novaes, da 

Funarte. Dirigidos pelo amigo Chico de Assis, fizeram aqueles shows com o 

título de “velhos amigos”. O show tinha como objetivo afirmar o samba em São 

Paulo e brigar com o velho e custoso mito de “túmulo do samba”. Contrariado, 

Geraldo atribuía essa visão errônea ao pouco interesse dos meios de 

comunicação em divulgar o samba na cidade. “Difícil não é fazer samba em 

São Paulo, difícil é conseguir que os meios de comunicação o divulgue125.  

 Os meios de comunicação de São Paulo contribuíram em certa 

medida para a manutenção desse mito. Se havia dificuldade para divulgar o 

samba, a sociedade de um modo geral tinha apenas o samba do Rio de 

Janeiro como referência.  

 Essa prática ocorria em função da falta de condições financeiras de 

Geraldo e seus amigos para adquirir um terno. Por outro lado, revela uma 

                                                 
124Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 81. 
124Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 79. 
125Geraldo Filme, Jornal Folha de São Paulo, 1985. 
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estratégia para se divertir e a preocupação de estarem bem vestidos, o que se 

tornou uma prática recorrente entre os afro-descendentes após a abolição. 

Como passaram a ser vistos como marginalizados socialmente, os 

descendentes de africanos encontraram na cultura do bem vestir uma forma de 

amenizar os preconceitos em relação à sua imagem126. 

 As relações de amizade com madrinha Eunice, Dona Olímpia, Donata 

e Clementina de Jesus indicam que essas mulheres tinham forte interferência 

no modo de fazer o samba. Ao refazer as imagens femininas do samba, 

Geraldo chegou a construir um panteão de sambistas, constituído apenas por 

mulheres, pois elas foram determinantes na construção das micro-áfricas em 

São Paulo desde o início do século XX tendo um papel de liderança.  

 
 
Mulheres ligadas ao samba da velha guarda: a falecida Sinhá, 
dona Eunice da Lavapés, Dona Olímpia do Bixiga, Donata, que 
foi a primeira-dama do samba, era a mulher que puxava o samba 
na avenida, do tempo sem microfone, lá na Barra Funda. A 
Donata lembra tudo que se cantava nos cordões, desde muitos 
anos. Ela era o gogó da avenida, vinha no meio da ala passando 
o samba pra todo mundo127. 

  

 

 A liderança dessas mulheres estava na participação efetiva com seus 

cantos e interpretações de timbres de voz mais potentes fazendo chegar aos 

ouvidos dos participantes e espectadores do samba. As interpretações são 

daquelas que foram “acostumadas a cantar em terreiro”, como Geraldo disse. 

Um tipo de canto específico, guiado por uma vocação intuitiva, onde a 

                                                 
126Maria Cristina Wissembach. Da escravidão à Liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível, in-História da vida privada no Brasil, vol 3. 2002. 
127Geraldo Filme em depoimento ao programa “Ensaio” da TV Cultura, São Paulo, 1992. 
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improvisação dá o tom da interpretação. Isso fica evidente quando Geraldo fala 

sobre a ala das baianas, pois eram elas que mantinham, através da voz, o 

samba vivo na avenida. “Agüentava, tranqüilo... aquelas nêga véia agüenta. 

Pra que você pensa que eles mantêm a ala das Baianas? As bonequinhas só 

rebolam, as baianas seguram o repuxo. É nêga acostumada cantar em 

terreiro128. 

 Cantaram na Avenida, ressignificando assim as micro-áfricas em 

torno das famílias, das escolas de samba e terreiros de culto afro, assumindo 

um papel que é identificado com a África, transmitindo valores, tradições, um 

modo negro de viver. Foram elas que acolheram, educaram, proveram e 

imprimiram uma visão de mundo às pessoas que as cercavam129. Esse papel 

da mulher negra inscreve-se como aquela que foi responsável por reagrupar 

uma herança cultural coletiva, permitindo assim, a partir de um conjunto de 

práticas, assegurar uma continuação da vida cotidiana. Essa ação feminina se 

deu num contexto de tradição oral que funcionava através da transmissão entre 

gerações130. 

 Essa liderança feminina no mundo do samba e dos cultos afros 

também esteve presente em São Paulo. A fundação da primeira escola de 

samba esteve a cargo de uma mulher chamada de Madrinha Eunice, que 

assumiu esse papel de rememorar e ressignificar as Áfricas. “A primeira escola 

                                                 
 
129Maria Salete Joaquim. O Papel da Liderança Religiosa Feminina na Construção da 
Identidade Negra, p. 16-17. 
130Kabengele Munanga. Negritude- Usos e Sentidos, p. 81-83. Eloiza Maria Neves Silva. 
Histórias de Mulheres Negras: Um Estudo Elaborado a partir das Escolas de Samba 
Paulistanas, 2002.  
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de samba foi a Lavapés, da Madrinha Eunice, (esse depoimento de Geraldo é 

de 1992), com 82 anos ainda está comandando a escola dela”.131 

 Ela foi a voz de uma determinada tradição que deveria ser ouvida, por 

guardar e transmitir o conhecimento construído através da experiência vivida 

ao longo dos anos e em torno do samba. Foi a partir da música e experiência 

pessoal que construiu essa liderança, pois ela viveu praticamente por todo o 

século XX, nascendo por volta de 1910, e pode testemunhar a coexistência 

entre os samba-umbigadas, sambas rurais de Pirapora e o samba urbano. 

 
 
No território negro do Cambuci, uma mulher, a Dona 
Eunice, liderou o bloco Lavapés. Comandando 
importantes rodas de samba, trabalhando na 
organização do bloco, cuidando de fantasias, 
buscando recursos junto à comunidade negra e aos 
comerciantes. Dona Eunice desempenhou durante 
décadas papel destacado no carnaval da cidade, 
certamente comparado ao de outra “tia africana”, a 
Tia Ciata no Rio de Janeiro.132 

 

  

 Essa liderança feminina entre os grupos negros foi uma prática 

política constante, seja nas mães de santo da Bahia, nas tias negras que 

comandavam sambas no Rio de Janeiro e tias e madrinhas que lideravam 

sambas, cordões e escolas em São Paulo. 

O papel de liderança das mulheres delineava-se, 
sobretudo, junto às coletividades afro-brasileiras, 
organizadas como grandes parentelas e 
estruturadas em torno de cultos, danças e 
cânticos e dos primeiros agrupamentos 

                                                 
131Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 75.  
132José Carlos Gomes da Silva. Negros em São Paulo: espaço público, imagem e cidadania, p. 
77 
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carnavalescos – os ranchos, e cordões dos 
inícios do século133. 

  

 

 Essa liderança não irá se restringir apenas às primeiras décadas do 

século XX. Ela se estenderá por todo o século, transformando-se assim numa 

experiência duradoura. Foi essa continuidade que permitiu a manutenção de 

fortes laços de pertencimento e de parentesco, seja de um parentesco ligado à 

família nuclear ou de um parentesco cultural mais amplo ligado às 

organizações e manifestações da população afro-descendente. Esse 

parentesco mais amplo, que constituía também uma família ampliada, ocorria 

numa dimensão de pertencimento social referindo uma vivência africana 

regulada muitas vezes pela mulher. 

 A liderança de Dona Eunice, ao criar a escola de samba Lavapés, 

estimulou em Geraldo a composição de um samba em que registra aquele 

espaço como tradução de um lugar de diversão por aqueles que o 

frequentavam: 

 
 
Quem me vê de manhã  
Pensa que eu vou trabalhar 
Quem me vê de manhã  
Pensa que eu vou trabalhar 
Eu vou para casa descansar 
Pois eu passo a noite inteira na orgia 
Pois eu passo a noite inteira na orgia134 

 

                                                 
133Maria Cristina Wissembach, Da Escravidão à Liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível, in: História da vida privada no Brasil, vol 3, p. 123-124. 
134Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 75. 
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 Geraldo cria com a música uma outra temporalidade: da experiência 

social vivida com a música, com a escola de samba Lavapés e a diversão. Cria 

um desvio temporal com a normalidade ditada pelo trabalho; é uma briga entre 

o normativo e a transgressão.  

 Entre os amigos da rua, havia aqueles que compartilhavam as rodas 

de samba e de tiririca:  

 

 

Tinha vários: o Sinval, que está ainda hoje no Império do 
Cambuci, Guardinha, Pato N’Água, Perdigão. Tinha uma leva 
deles aí que, pra derrubar na roda, era difícil. O samba da Barra 
Funda que eu ouvi dos velhos, os meninos vêm com um refrão 
que dá saudade, era aquele samba quadrado, aquela coisinha 
gostosa dos antigos135  

 

 

 Isso revela que as micro-áfricas eram vividas tanto em espaços 

íntimos e familiares como em espaços públicos nos quais se imprimiam as 

marcas peculiares de um modo de brincar e dançar. Jogar tiririca, uma espécie 

de capoeira paulista, ao som dos sambas improvisados em roda, criava laços 

de afetividade e significava uma forma específica de sociabilidade sendo vivida 

na cidade.  

 Toniquinho do Batuque disse que a tiririca nunca foi motivo de 

confusão ou briga entre as pessoas que dela participavam. Ao contrário, 

quando dois jogadores acabavam de jogar a tiririca sempre havia um 

                                                 
135Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 74. 
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cumprimento amistoso, como estratégia de preservar um amigo e não ofendê-

lo em função de algum golpe um pouco mais violento136. 

 Bitucha e Juca foram outros amigos de Geraldo a partir dos anos de 

1940. Se Zeca da Casa Verde foi o companheiro inseparável e parceiro no 

samba, se Pato N’Água foi o grande apitador de bateria homenageado, Bitucha 

e Juca foram amigos e sambistas que ajudaram a transformar o clube 

Paulistano, fundado pela mãe de Geraldo no início dos anos 40, em cordão e 

mais tarde na escola de samba Paulistano da Glória. 

 Em meio a essas relações tecidas pelas amizades, escolas e 

territórios negros, é que Geraldo vai conhecer Alice Lopes de Souza, com 

quem vai namorar, casar e ter um filho. Ela nunca apareceu nos registros que 

trataram sobre Geraldo Filme. Neles, a mulher que viveu com Geraldo mais de 

três décadas nunca possuiu história. 

 A partir de seu depoimento encontramos fragmentos da sua 

existência, já que Alice é uma mulher de poucas palavras. Ela não escondeu 

seu descontentamento com a sua retirada da vida de Geraldo nos registros 

feitos sobre ele e com a ausência dela nos depoimentos do próprio marido. No 

entanto, lembrou um pouco de sua trajetória ao longo dos anos que viveu em 

São Paulo junto do marido. 

 Assim como Geraldo, Alice teve nos sambas que freqüentava uma 

das mais prazerosas formas de diversão. Sua juventude foi vivida intensamente 

em torno dessa musicalidade e foi onde conheceu seu namorado e marido 

Geraldo Filme. 

                                                 
136Toniquinho do Batuque, depoimento no Filme-documentário-“Geraldo Filme: criolo cantando 
samba era coisa feia”, 1998. 
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 Nascida na cidade de Jaú, nos anos de 1940, mudou-se ainda jovem 

para a cidade de São Paulo em busca de oportunidade de trabalho e melhoria 

das condições de vida. Essa decisão por mudar tomada por Alice está dentro 

de uma dinâmica maior de migrações internas que tomaram conta da vida dos 

negros e se acentuaram logo terminada a escravidão durante a primeira 

república e a era Vargas. 

 A partir dos anos de 1930, 

 
 
interrompiam-se visivelmente os grandes fluxos de 
populações imigrantes atraídas à cidade, tornando-
se, a partir de então, prevalescente a chegada, em 
número cada vez maior de migrantes nacionais, 
espraiando-se pelas imensas periferias que se 
formariam na Grande São Paulo137” 

 

 

 Dessa forma, Alice, ao optar por mudar para a cidade de São Paulo, 

passou a vivenciar essa prática extremamente recorrente entre afro-

descendentes e pobres no Brasil. As grandes cidades se transformaram em 

ímãs atrativos para a população afro-descendente após a abolição. Viam 

nessas cidades uma maneira de fugir da pobreza herdada, já que a alegria da 

libertação foi algo momentâneo, o que os leva a perceber os novos rumos que 

estavam pela frente. Logo que se assentam as aparentes alterações 

provocadas pela abolição, novos projetos passam a ocupar a mentalidade 

daqueles que viviam em zonas rurais e pequenas cidades. No entanto, as 

cidades de desenhos urbanos ainda coloniais não suportaram os grandes 

                                                 
137Maria Cristina Wissembach, Magia e sobrevivências; sociabilidades e práticas mágico-
religiosas no Brasil-1890-1940. p. 178. 
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contingentes que para elas iam, acentuando as desigualdades sociais, como o 

que se nota na cidade de São Paulo138. 

 Isso significou que, mesmo sob os novos marcos de modernidade 

lançados com a industrialização e urbanização, os pobres imigrantes e 

migrantes, e afro-descendentes migrantes não serão incorporados nessa nova 

dinâmica. Vão restar trabalhos informais que se transformarão em práticas 

estruturais na vida dessas populações.  

 Alice vai viver sob essa nova conjuntura que se formava. Ao chegar 

em São Paulo, vai ocupar-se do trabalho de doméstica em casas alheias. 

Passou a ocupar-se desse trabalho porque essa foi uma das poucas 

alternativas que sobraram às mulheres negras e pobres, o que foi se tornando 

estrutural em suas vidas ao longo do século XX139.  

 Marca específica na história dessas mulheres, o trabalho doméstico 

significou um dos pilares de existência das famílias afro-descendentes e 

mestiças na cidade de São Paulo no século XX. Trabalhos miúdos já eram 

praticados na segunda metade do século XIX, quando formas de 

sobrevivências tangenciadas quase sempre pela informalidade iam se 

transformando em permanentes140. Trabalhos que aparentemente situavam-se 

dentro de uma dinâmica ritmadas pelo provisório foram se tornando cada vez 

mais perenes. 

                                                 
138Maria Cristina Wissembach, Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível,  vol.3, in História da Vida Privada no Brasil, vol. 3, p. 91.  
139Depoimento de “Seu Carlão General da Banda” ao autor em abril de 2006. Seu Carlão diz 
que quase todas as mulheres que freqüentavam os salões negros de dança eram constituídas 
por empregadas domésticas. 
140Maria Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, 1995. 
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 Isso se revela na experiência de Alice ao se mudar para a cidade de 

São Paulo. Mas não foi apenas o trabalho que marcou a sua vida. O samba 

vivido por ela significou uma outra faceta importante no seu processo de 

enraizamento na cidade e na cultura afro. Foi no samba e com ele que pode 

manter laços afetivos e culturais com a comunidade de descendentes de 

africanos. No circuito o qual freqüentava, novos laços de amizade e relações 

amorosas foram se constituindo, formando assim uma nova identificação 

pessoal e social.  

 Submersa nessas novas sociabilidades, Alice se diverte, dança e 

conhece Geraldo Filme. Irá estabelecer uma relação com o samba que se fará 

através da dança. Nunca gostou de se envolver com os processos de 

composições de música.  

  

 

E a senhora chegou a compor algum samba? 
Nem sei o que é samba 
Mas a senhora não ia no paulistano? 
Eu ia, mas ia para dançar141 

  

 

 Alice era freqüentadora do Paulistano da Glória que promovia na rua 

da Glória, na Liberdade, bailes para a comunidade negra. Ao freqüentá-los, foi 

se apropriando da dança como forma de participação naquela construção 

cultural. A dança proporcionou às personagens femininas ganharem 

visibilidade e uma imagem específica nas rodas de samba e nos desfiles de 
                                                 
141Alice Lopes de Souza, entrevista, abril de 2004. 
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carnaval. Esse foi o espaço que acabou por se transformar em domínio 

feminino, não como monopólio ou exotização do corpo feminino, mas como 

expressão de uma cultura. 

 Isso ajuda a compreender porque a imagem feminina constituída 

historicamente seja a da passista, como aquela que põe o corpo a serviço de 

uma construção estética que valoriza a dança, os passos que interpreta, e 

materializa o samba tornando visível sua estrutura rítmica. Ela fez da dança e 

do samba uma poesia visual. Espaços para além da dança, como por exemplo, 

a bateria, só serão ocupados massivamente pelas mulheres nos anos finais do 

século XX e início do XXI142. Até então a dança era o lugar de maior visibilidade 

feminina. 

 A dança é uma das maneiras mais prazeirosas de se experimentar a 

liberdade e expor uma sensação de alegria. Mas não só. Há, de certa forma, 

uma ambigüidade implícita no gesto de dançar. A dança para os descendentes 

de africanos no Brasil sempre significou uma possibilidade de fuga do 

sofrimento e de gesticulação de uma resistência cultural. Dessa forma, alegria 

e dor estão simultaneamente ligadas, compondo um corpo repleto de sinais 

históricos. 

 Alice foi uma dessas passistas que dançou e freqüentou vários blocos 

e escolas como Paulistano da Glória, Peruche, Levanta Poeira e Barroca da 

Zona Sul. Nos registros de fundação da escola Barroca da Zona Sul, o nome 

do sambista Pé-Rachado sempre apareceu como o seu fundador primeiro. No 

entanto, Alice disse que ela também, junto de Pé-Rachado, contribuiu para sua 

                                                 
142Em entrevista com Tadeu, mestre de bateria da Vai-Vai, ele revela que as mulheres 
passaram gradualmente a ocupar a bateria. Ele diz que no início do século XXI, as mulheres 
representavam cerca de 40% dos componentes da escola, São Paulo, abril/2004. 
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fundação. Não contribuiu apenas no exercício de fundar; participou ativamente 

no seu processo de continuidade dançando como passista: “eu fui a primeira 

mulher de frente da escola Barroca a desfilar”143. Alice, como passista, deixou 

de maneira significativa sinais de uma memória da dança afro em São Paulo,  o 

que ajudou a manter. 

 Começou a namorar Geraldo nos sambas promovidos no salão de 

dança do Paulistano da Glória. Do namoro veio o casamento. E para sua 

efetivação deveria haver uma permissão dos pais que estavam na cidade de 

Jaú. E Geraldo o fez. Foi até Jaú e pediu permissão aos pais de Alice, porque, 

segundo ela, isso era uma obrigação para selar a relação. Do casamento até a 

morte de Geraldo em 1995, foram 37 anos de relação da qual nasceu Ailton, o 

único filho.  

 Outros detalhes de sua vida Alice preferiu não falar. Talvez ela 

quisesse lembrar apenas de alguns momentos que se fizeram com suas idas 

ao samba, do namoro com Geraldo, da festa de casamento, do time do 

Corinthians, do jornal que gostava de ler, da recordação da infância de seu 

filho, do álbum de fotografias do casamento.  

 Lembranças que apontam para a crônica de uma mulher que possuiu 

história. Fragmentos evocados que revelam uma memória selecionadora de 

certas experiências do passado144. Pedaços que ela deixou vir à tona e que 

dizem da experiência sensível, do mundo das sensações e das emoções que 

lembram, sobretudo, alegria. Alice não gostava de lembrar o que não a 

                                                 
143Alice Lopes de Souza, entrevista, abril de 2004. 
144Raphael Samuel. Teatros da memória, Projeto História 14, 1997, p. 44. 
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agradava. A senhora tem alguma coisa para falar, dona Alice, que eu não 

perguntei?  Não, nada, já falei até demais145. 

 As relações entre Geraldo e Alice revelam que as micro-Àfricas não 

foram vividas apenas no universo público. Houve a vivência delas no mundo 

privado e íntimo. Os registros que trataram de Geraldo, como entrevistas em 

jornais, filmes-documentário, programas musicais e fotografias sempre se 

preocuparam em descobrir e dar um tratamento que revelasse uma memória 

que se fez no espaço público. E nessas descobertas aparece um Geraldo que 

foi somente sambista e pesquisador. 

 No entanto, outras dimensões de sua vida se revelam a partir de 

depoimentos de sua mulher, seu filho Ailton Lopes de Souza e sua sobrinha 

Alexandrina Pereira Lopes. Nesses depoimentos aparecem imagens de um 

Geraldo que foi marido, pai, tio e homem compõem, junto com o sambista e 

pesquisador, um pouco mais do que foi sua experiência. 

 Falar da intimidade de Geraldo não pressupõe revelar o pitoresco, o 

anedótico, mas o contrário o que desejo é ver e compreender dimensões da 

experiência sensível, já que a historia não se faz apenas como experiência 

pública. Na análise percebo motivações, desejos, emoções e percepções de 

experiências íntimas que foram vividas no espaço privado que também 

expressam aspectos da africanidade. 

 O filho Ailton guarda na memória lembranças de um homem que 

sempre teve a alegria como marca mais expressiva de sua personalidade. O 

sentimento e a expressão de alegria foram os que ficaram selecionados na 

memória. Assim, essa imagem resistiu aos olhos do filho, ainda mais quando 
                                                 
145Alice Lopes de Souza, entrevista, abril de 2004.  
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ouvia música. A música era o meio pelo qual Geraldo expunha esse 

sentimento146. 

 A sobrinha, Alexandrina, guardou outros fragmentos da humanidade 

de Geraldo. Para ela, ele foi um tio ¨simpático, decente, amoroso; ele apoiava 

nós, dava conselhos bons¨147. 

 Não quero aqui criar um mito em torno de Geraldo como o homem 

perfeito. Quero apenas revelar que aos olhos da sobrinha Geraldo foi um ser 

humano e não somente sambista, pesquisador e homem comprometido com a 

causa negra. 

 Foi alguém que aos domingos gostava de ir pra cozinha e preparar 

alguns pratos de que gostava. Nesse dia o cardápio variava do arroz, feijão e 

batata frita que sua mulher Alice fazia normalmente, para as macarronadas e 

pratos à base de peixe. Os costumes gastronômicos de Geraldo revelam um 

pouco dos hábitos que se formaram em torno da alimentação na cidade. A 

presença do macarrão significa a adoção e negociação com a culinária italiana 

trazida com os imigrantes para São Paulo. A presença do peixe no cardápio se 

explica por ser um registro cultural de vários povos distintos que compuseram 

padrões culinários. Manuel Quirino afirma que o peixe é um alimento constante 

nos modos de comer dos povos indígena, português e africano148. 

 Mesmo presente em todas as culturas desses povos, Manuel Quirino 

afirma haver uma interferência substancial dos elementos africanos na sua 

forma de preparo, sobretudo na Bahia. Isso não significa que a forma de 

preparo feita por Geraldo era africana ou baiana. Mas vale registrar que a 

                                                 
146Ailton de Souza, entrevista, abril de 2004. 
147Alexandrina Pereira Lopes, entrevista, abril de 2004. 
148Manuel Quirino in: O Negro de Corpo e Alma, 2000. 
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cultura circula e penetra nos mais variados espaços e sociabilidades. O modo 

português de preparo do peixe, sobretudo o bacalhau, não se manteve intacto. 

Houve interpenetrações no processo de formação da culinária brasileira. Os 

projetos, as intenções e os desejos do colonizador foram bruscamente 

alterados.  

 Geraldo foi um homem que sempre optou por estar bem vestido. 

Sempre gostou de andar e de se expor no espaço público, seja no trabalho ou 

em shows, com roupas de fino trato. Segundo seu filho Ailton, Geraldo era 

alguém que mantinha os trajes sociais como vestimenta preferencial: “social, o 

pai gostava de andar de social... era calça social, camisa de linho, terno e 

sapato brilhando149. 

 A cultura do bem vestir significou uma das marcas mais emblemáticas 

na vida dos afro-descendentes após a abolição. Maria Cristina Wissembach 

lembra que os negros carregavam pares de sapatos nas mãos ou a tiracolo 

para mostrar à sociedade algum tipo de bem que os livrasse dos padrões de 

marginalidade150.  

 Estar calçado com um par de sapatos era sinal de pequeno status. No 

entanto, quando esses os incomodavam ou não tinham o número compatível 

com o tamanho dos pés, carregavam-os para mostrar que os possuíam. A 

cultura do bem vestir-se foi uma maneira de se esquivar da pecha de 

maltrapilhos, vagabundos e ociosos que as classes dominantes construíram no 

contexto pós-abolição. Aos homens negros livres havia uma busca por 

                                                 
149Ailton de Souza, entrevista, abril de 2004. 
150Maria Cristina Wissembach, Da escravidão à Liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível, in- História da Vida Privada no Brasil, vol.3, p.  54. 
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“realização de desejos” e conquista de “objetos” 151 como forma de conquistar 

cidadania.  

 Durante os fins de semana, era comum os trabalhadores afro-

descendentes se servirem dos melhores ternos e sapatos para passearem na 

região da Avenida São João, vale do Anhangabaú, Praça da Sé e Rua Direita. 

Engraxates, empregadas domésticas e sambistas eram alguns dos grupos que 

compunham a paisagem humana naquelas regiões centrais da cidade em 

busca de divertimento, relações afetivas e samba.152 

 Essa perspectiva está muito presente na maneira de Geraldo se 

vestir. Essa adoção de trajes sociais revela, em certa medida, uma 

incorporação cada vez mais nítida de padrões europeus de se vestir em 

diálogo com cores, cortes e desenhos estilísticos da vestimenta africana. 

 Esse processo ocorre dentro de uma dimensão de negociação onde 

ambos os padrões são escolhidos pela população afro. Nina Rodrigues 

escreveu que os trajes, cores e cortes de roupas africanas foram mantidos no 

Brasil. Nina afirma que entre as mulheres a adoção e conservação do estilo 

“baiana”, como ficaram conhecidas, só se fez por trazer laços íntimos com a 

África.  

 Quanto aos homens Nina Rodrigues aponta:  

 
 
os operários negros conservam o hábito 
de vestes brancas, de grosso tecido,  
de algodão, calça e camisa justa e curta,  

                                                 
151Maria Cristina Wissembach, Da escravidão à Liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível, in- História da Vida Privada no Brasil, vol.3, p.  2-53. 
152Maria Aparecida Urbano, Sampa, samba, sambista- Oswaldinho da cuíca, p. 41. 
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que lembra os camisus nagôs”153 

 

 

 Esse não é o modo de vestir pelo qual Geraldo opta. Mas revela que 

uma diversidade de cores, cortes e trajes das mais distintas procedências 

compunham o modo afro-brasileiro de se vestir. 

 Geraldo era um homem que gostava de ler, sobretudo para buscar 

informações e inspirações para compor seus sambas. Dona Alice, sua mulher, 

lembra que ele sempre andava com um livro dentro de sua bolsa. Havia em 

Geraldo gosto tanto por literatura brasileira como universal. Talvez seja essa 

prática de leitura que contribuiu para a formação de um homem que teve na 

música e na poesia o seu projeto de vida. 

 Com suas leituras, sua cuspidinha de lado, seu envolvimento com as 

escolas de sambas, com o teatro, com o Partido Comunista, com a 

organização do carnaval, com mostras sobre o carnaval e, sobretudo, com os 

seus sambas, foi um dos mais produtivos e criativos sambistas da cidade. 

 Geraldo Filme não se envolveu apenas com a comunidade afro-

paulista e com o samba do ponto de vista afetivo, cultural e político. Ele foi um 

homem aberto a outras formas de manifestações artísticas e disposto a ter 

relações com pessoas que não estavam ligadas necessariamente com o 

mundo do carnaval. Foi um homem de ações múltiplas. A música foi o que  o 

levou a construir a sua carreira como sambista e artista. Mas também produziu 

algumas delas para peças de teatro, quando estabeleceu, durante os anos 60, 

                                                 
153Apud, Edson Carneiro, Antologia do Negro Brasileiro, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São 
Paulo, Editora Globo, 1950. 
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uma parceria com o escritor e dramaturgo Plínio Marcos. Participou também do 

núcleo de cultura negra do ator, poeta, teatrólogo, folclorista e pintor Solano 

Trindade na cidade de Embu das Artes.  

 A partir dessas relações ele leva as micro-áfricas como vivência 

pessoal para o espaço do teatro como uma estratégia política e artística de 

preservação dessa memória. Com Solano Trindade ele percebe outras micro-

áfricas que estavam sendo instituídas na cidade do Embu através de uma ação 

cultural movida por pesquisas e apresentações do núcleo de cultura negra. 

 Os vestígios sobre sua participação no teatro são extremamente 

parcos e ralos. No entanto, dá para se observar o interesse de Geraldo Filme 

ao se relacionar com uma outra linguagem artística. Ele se associou ao teatro 

para expor suas visões quanto às opressões vividas pela população afro-

descendente já retratada nas letras de samba. Os materiais sempre apontam 

para uma preocupação com as questões ligadas à cultura e a história dos 

negros no Brasil. Foi a partir dessa temática que as relações com Plínio Marcos 

e Solano Trindade foram vividas. 

 Com Plínio Marcos essa relação entre música e teatro, mediada pela 

amizade que os dois tinham, iniciou quando Geraldo conheceu Plínio no núcleo 

de cultura negra, organizado por Solano Trindade: “nos conhecemos no grupo 

do grande poeta popular Solando Trindade no Embu, que era um verdadeiro 

núcleo de cultura negra...154 

 Havia uma intersecção entre teatro, música e pesquisa que foi vivida 

pelos três artistas alargando as relações de amizade e trocas de experiências 

                                                 
154Plínio Marcos, Folha de São Paulo, caderno Ilustrada, 30 de março de 1998. 
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movidas pela arte, tendo como foco de preocupação preservação da cultura 

negra e a contestação à implantação de uma ditadura militar em 1964. 

 

  

Começamos a trabalhar juntos no... “Nossa música, 
nossa gente”, que eu escrevi o texto e o Dalmo 
Ferreira que já faleceu também dirigiu e foi um 
sucessão nosso, foi no auge do 64. O pessoal do 
teatro de arena... eles se afastaram por causa da 
política e nós assumimos aquilo lá e foi um sucesso 
muito grande nosso. E aí nasceu uma aproximação 
minha, do Geraldo, do Dalmo, do pessoal que tinha 
vindo do Solano Trindade... que Solano Trindade era 
muito meu amigo155.  

 

 

 Como resultados dessa relação produziram as peças de teatro “Nas 

quebradas do Mundaréo” e a “Balbina de Iansã” que foram transformadas em 

disco-vinil em 1971. Os títulos das peças sugerem uma postura de abordar 

temas relacionados aos grupos excluídos e a religiosidade negra, indicando a 

especificidade desses fazeres artísticos.  

 Quanto à produção musical, Geraldo gravou um disco com Plínio 

Marcos, na companhia de seus amigos Zeca da Casa Verde e Toniquinho 

Batuqueiro intitulado, “Plínio Marcos em prosa e samba- Geraldo Filme, Zeca 

da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro”. Como desdobramento dessa relação 

entre samba e teatro organizaram também, o espetáculo musical intitulado 

“Pagodeiros da Paulicéia” em 1972 no Teatro TBC, com produção de Carlão 

General da Banda.156 

                                                 
155Plínio Marcos, no filme “Geraldo Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia”, São Paulo, 
1998. 
156 “Seu Carlão General da Banda” em depoimento ao autor em abril de 2006. 
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12 – Toniquinho do Batuque, Plínio Marcos, Geraldo Filme e Zeca da Casa Verde no Show 
Musical “Pagodeiros da Paulicéia”, no Teatro TBC, 1972, SP – Acervo pessoal de Seu Carlão 
General da Banda 

  

  

 Essa parceria ocorre durante o período em que Geraldo Filme 

integrava a escola de samba Unidos do Peruche nos anos de 1960. Um 

exemplo de tal parceria está em um acontecimento em que Geraldo Filme, 

Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro participam, junto de Plínio 

Marcos, de um evento festivo organizado pela polícia militar em um clube 

chamado Ilha Porchat, na cidade de Santos.  

 Nesse evento, documentado em vídeo e retomado no filme “Geraldo 

Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia” Plínio Marcos numa fala 

introdutória, apresenta de forma resumida o texto da peça “Nas Quebradas do 
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Mundaréo” e logo em seguida convida os três a cantar o samba “Silêncio no 

Bixiga”:  

 
 
Eu nesse show, eu conto as quebradas do 
mundaréo, lá de onde o vento encosta o 
lixo e as pragas botam os ovos, a transa 
dos estreitos, escamosos e esquisitos 
caminhos do rosado bom Deus157 

 

 

 Fica possível imaginar que Plínio Marcos, com esse fragmento de 

texto, e Geraldo Filme com a música “Silêncio no Bixiga” que narra a morte do 

apitador de bateria Pato N’Água , estavam preocupados com um teatro de 

vocações políticas. Realçam os preconceitos, segregações e desrespeito 

humano pelos quais os negros e pobres passavam. O teatro de Plínio Marcos e 

a música de Geraldo Filme são um contraponto ao clima de silêncio, medo, 

vigilância, perseguição, censura e violência imposta pela ditadura militar com o 

golpe de 1964 e com a execução do Ato Institucional 5, de 1968. 

 Essa parceria com Plínio Marcos chega a ocupar espaços em meios 

de comunicação televisiva, como a TV Globo. Em 1973, Geraldo Filme chega a 

fazer uma participação na novela Beto Rockfeller. Essa participação alçou, 

momentaneamente, a imagem de Geraldo para o país. O jornal última hora 

registra essa participação percebendo a importância de Geraldo no mundo do 

samba paulistano e suas relações com Plínio Marcos158. 

                                                 
157Plínio Marcos, no filme “Geraldo Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia”, São Paulo, 
1998. 
158Jornal Última Hora, São Paulo,1973. 



 

 

109

 A relação com Solano Trindade se fez a partir do núcleo de cultura 

negra no Embu onde criara laços de amizade que resultou em organização de 

eventos culturais. Em 1985 Solano Trindade e Geraldo Filme produziram 

diversos espetáculos, tendo como tema as manifestações culturais dos afro-

descendentes e visavam a divulgação do núcleo de cultura negra159. 

 Um outro vestígio dessa relação está em um samba que Geraldo 

Filme compôs para Solano Trindade que foi tema do carnaval da escola de 

samba Vai-Vai, em meados de 1975. A filha de Solano, Raquel Trindade, 

apresentou um enredo à escola onde seu pai seria homenageado. No 

depoimento de Raquel, há a revelação de como se deu o processo de escolha 

do samba no qual Geraldo Filme seria o vencedor: 

 
 
Eu apresentei o enredo – “Solano Trindade- 
moleque do Recife”- contando toda a vida de 
papai... e levei pra escola, ganhou... foi o enredo 
que venceu, pra aquele carnaval. E eu distribuí o 
enredo pra todos os compositores e daqui a pouco 
chega Geraldo... e o samba dele chegou 
arrasando... e tanto que toda a avenida cantava 
esse samba. Foi fantástico mesmo e eu tinha a 
impressão que papai estava ali de tanta força que o 
samba tinha160 

 

 

 Entre 1975 e 1976, o enredo tendo como personagem Solano 

Trindade foi levado para a avenida. Sabedor do significado que a memória de 

Solano Trindade tinha para a comunidade, Geraldo compõe esse samba para 

ampliar a divulgação da memória de Solano como um homem que criou e 

                                                 
159 Folha de São Paulo, São Paulo,1985. 
160 Raquel Trindade, no filme “Geraldo Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia”, São 
Paulo, 1998. 
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difundiu, através de suas ações outras micro-áfricas que eram vividas pelas 

manifestações artísticas.  

 A reinvenção dessas micro-áfricas por parte de Geraldo Filme não 

esteve associada apenas às vivências cotidianas com os grupos negros. Entre 

as ações de Geraldo como sambista, compositor, ativista da causa negra e 

ligado ao teatro, havia também uma preocupação em reconstruir a memória 

dos povos descendentes de africanos no Brasil através de pesquisas 

empíricas. Desse modo, Geraldo foi alguém que tinha na pesquisa uma ação 

que interferiu na construção de sua visão sobre as histórias do Brasil: 

“Aprendemos a verdadeira história do Brasil  através das escolas de samba, 

com seus enredos trazidos para a avenida161 

 As pesquisas para compor sambas-enredo transformavam-se em 

fonte de conhecimento sobre a memória, e as sociabilidades vividas pelos afro-

descendentes e as escolas de samba serviam como organizações culturais e 

educativas: “...sempre me peguei muito na temática da liberdade e na 

participação do negro na história162  

 Essas preocupações de Geraldo surgiam, sobretudo, quando tinha 

que compor sambas-enredo para as escolas com as quais estava ligado. Por 

onde passou como compositor deixou contribuições significativas em termos de 

composições levadas para a avenida. 

 Quando concedia entrevistas a jornais ou TV, Geraldo sempre 

gostava de pontuar uma pesquisa sua que considerava de absoluta 

importância para a história da cidade e para a história dos afro-descendentes 

                                                 
161Geraldo Filme, em entrevista ao jornal HP Variedades, São Paulo, 1994. 
162Geraldo Filme, em entrevista ao jornal HP Variedades, São Paulo, 1994. 
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em particular. Essa pesquisa tratava da história de um homem negro que 

trabalhava com construções de alvenaria entre a segunda metade do século 

XVII e primeira metade do século XVIII. Esse homem, segundo Geraldo, era 

um escravo de conhecimentos técnicos de alvenaria extremamente refinados 

para a época. 

 Para descobrir a história desse escravo, Geraldo se serviu dos 

arquivos da Cúria Metropolitana, do jornal “Paulistano” e do jornal italiano “A 

Fanfulha”. A consulta nesses arquivos revelava que Geraldo tinha uma 

preocupação com as fontes que lhe serviam material para recuperar e 

reconstruir a trajetória do escravo Tebas. Geraldo lhe confere esse nome 

devido às suas múltiplas habilidades. Segundo Geraldo chamar alguém de 

Tebas era reconhecer nessa pessoa essa capacidade: 

 

 

Tebas? São Paulo antigamente, não no meu tempo - no 
tempo dos velhos, tá ? - era chamada cidade de Tebas 
porque era uma cidade que se desenvolvia rapidamente. 
Uma pessoa que sabia fazer tudo chamavam de tebas: 
fulano é um tebas. Depois veio a ser craque, o bom, mas 
naquele tempo era tebas163. 

 

  Contou sobre a história desse escravo: 

 

 

Já a história do negro Tebas é uma das mais lindas de São 
Paulo, mas não consta nos anais. Tebas era um escravo que em 

                                                 
163Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 75. 
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1650164 já conhecia tudo de alvenaria. Enquanto se faziam as 
casas de sopapo de barro, ele já fazia amarração. Ele parava ali 
em frente ao Convento do Carmo e o padre se interessou em 
perguntar porque aquele neguinho estava todo o dia na porta do 
convento. O padre foi saber e antes que o padre falasse, Tebas 
perguntou: “Porque não tem torre nesta igreja?” “Porque não 
sabemos fazer respondeu o padre”. Tebas disse que sabia fazer 
e convidou o padre até a fazenda Tapanhoim em que era 
escravo, no Paraíso – bairro onde nasce a avenida Paulista – e lá 
o padre encontrou obras maravilhosas de alvenaria que já se 
faziam há vinte anos. Depois de um acordo entre o escravo, seu 
dono e o padre, Tebas construiu a torre da primeira catedral de 
São Paulo, onde o primeiro casamento celebrado foi o dele e 
como presente teve a sua Carta de Alforria. A catedral foi 
demolida em 1911. Além disso, Tebas canalizou a cidade com 
tobos feitos com papel velho e betume, construiu também o 
chafariz da Misericórdia, puxando água do Vale do Anhangabaú 
para jorrar na Praça da Sé...165 

 

 

 Ao que consta o escravo Tebas, além de construtor, era de modo 

informal arquiteto e urbanista da cidade. A grande preocupação de Geraldo 

quando contava essa história era de deixar registrada a marca da experiência 

daquela pessoa como alguém merecedor de uma memória e que deveria ter 

seu lugar nos anais da história da cidade. 

 Essa pesquisa resultou em um samba que Geraldo compôs e serviu 

para o enredo “Praça da Sé, sua lenda, seu passado”, ainda quando estava no 

Paulistano da Glória, ganhando o carnaval, entre os anos de 1940 e 50. 

 

 

Tebas, negro escravo, profissão alvenaria 
Construiu a velha Sé, em troca pela carta de alforria 
Trinta mil ducados que lhe deu Padre Justino 
Tornou seu sonho realidade, daí surgiu a velha Sé 

                                                 
164Em entrevista ao programa Ensaio da TV Cultura Geraldo diz que Tebas viveu na década de 
1770.  
165Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 75. 
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Que hoje é o marco zero da cidade 
Exalto no cantar de minha gente 
A sua lenda, seu passado, seu presente 
Praça que nasceu do ideal, e praça escravo é praça do povo 
Vamos na Sé que hoje tem samba de roda 
Velho relógio, encontro dos namorados 
Me lembro ainda do bondinho de tostão 
E engraxate batendo a lata de graxa 
E camelô fazendo pregão, o tira-teima do sambista do passado 
Bixiga, Barra Funda e Lavapés, o jogo da tiririca era formado 
O ruim caía e o bom ficava de pé 
No meu São Paulo, oi lelê, era moda 
Vamos na Sé que hoje tem samba de roda 
No meu São Paulo, oi lelê, era moda166 

 

  

 Geraldo reconstrói e religa tempos históricos e experiências sociais 

distintas. Há um tempo em que Tebas constrói a torre da catedral e um outro 

tempo em que Geraldo é um dos protagonistas como jogador de tiririca na 

Praça da Sé. Essa religação de tempos históricos e experiências sociais eram 

marcas de Geraldo quando compunha sambas com temáticas relacionadas à 

história. Ele parecia querer dizer de um contínuo que havia na história dos afro-

descendentes que viveram em um tempo remoto, com a história dos negros no 

presente vivido. Presente esse relacionado à própria biografia de Geraldo 

datada no século XX. 

 Geraldo não se conteve apenas à pesquisa sobre o escravo Tebas. 

Durante os anos em que esteve no ainda cordão Paulistano da Glória, Geraldo 

compôs outros sambas voltados para o carnaval. Entre esses estão “Eu vou 

mostrar” e “Confederação dos Tamoios”. 

                                                 
166Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 76. 
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 O samba “Eu vou mostrar”, como já descrevi, Geraldo faz em reposta 

ao seu pai que dizia que o samba do Rio de Janeiro era melhor que o de São 

Paulo. O samba “Confederação dos Tamoios” Geraldo faz para falar dos 

índios: “Confederação dos Tamoios também exalta os índios onde procurei 

retratar porque São Paulo nasceu naquele espaço, o pátio do colégio. Eles se 

viram cercados pelos Tamoios. Então nasce a cidade167. 

 Já havia em Geraldo uma preocupação com a defesa da diferença 

cultural. Não foi o que ele disse, mas é possível interpretar, já que fez 

referência à história dos negros, do povo e dos índios. Há implícito na obra de 

Geraldo esse discurso que desvia dos padrões normativos. Foi um homem que 

teve a percepção do diferente muito presente na sua sensibilidade como 

sambista, compositor e pesquisador. Isso de certa forma revela um pouco da 

sua personalidade, de quem era, do que gostava de fazer, de cantar, de 

pesquisar e de falar. 

 Outros sambas que Geraldo compôs e que tiveram também a 

pesquisa como procedimento previamente adotado, foram “Porto Feliz, Berço 

das Monções”, “Rei Café, História da Casa Verde”, “MMDC Epopéia da Glória”, 

“Pirapora”, “Solano Trindade: Menino do Recife”. Dentre esses sambas enredo 

Geraldo chegou a comentar, na entrevista que concedeu ao jornal HP 

Variedades em 1994, sobre “Porto Feliz, Berço da Monções”, “MMDC Epopéia 

da Glória” e “Pirapora”.  

 No primeiro enredo Geraldo descobre relações entre os antigos 

czares da Rússia que financiaram as monções da cidade. Para levá-lo à 

Avenida Geraldo pediu que reproduzissem um quadro do Czar que fora 

                                                 
167Geraldo Filme, em entrevista ao jornal HP Variedades, São Paulo, 1994. 
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proibido, mesmo não remetendo ao período da ex-União Soviética, por se tratar 

da Rússia. 

 No segundo enredo que tratava sobre a revolução constitucionalista 

de 1932, Geraldo narra a história de uma soldada negra que participou dos 

conflitos: “Maria soldado, que foi uma negra da Barra Funda que se alistou 

como voluntária e só foram descobrir que ela era mulher quando sofreu um 

ferimento168 

 Aqui nesse enredo Geraldo pontua a participação feminina nos 

enredos da história da cidade. A questão do feminino não ocupou tão 

fortemente as suas letras, mas não esteve ausente por completo. “Maria 

soldado” é inscrita como uma narrativa histórica possível da guerra de 1932, 

normalmente impregnada pelos atos heróicos dos homens como memória 

hegemônica. Sob essa hegemonia uma memória que emerge, tendo como 

protagonista uma mulher negra que fora redescoberta através da pesquisa. 

 Outro samba-enredo que Geraldo faz menção é o que fala do samba 

de Pirapora do Bom Jesus como a cidade onde os negros iam para praticar os 

sambas de bumbo e participar das festividades relacionadas ao santo. 

 

 

Pirapora que era exatamente o local para onde os 
negros antigos se deslocavam para poder 
sambar. Era uma festa com a mesma 
grandiosidade da festa de Senhor do Bonfim na 
Bahia, mas o clero terminou com ela. Eles 
sempre perseguiram essas festividades169 

 

                                                 
168Geraldo Filme, em entrevista ao jornal HP Variedades, São Paulo, 1994. 
169Geraldo Filme, em entrevista ao jornal HP Variedades, São Paulo, 1994. 
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 O samba de Pirapora e seus participantes sempre estiveram na 

memória dos sambistas paulistanos como o local aglutinador do samba 

paulista. Mesmo com as modificações ao longo do tempo, o samba de Pirapora 

parece ocupar um espaço na memória como a matriz do samba de São Paulo. 

È por essa razão que Geraldo constrói uma imagem de grandiosidade como a 

festa do Senhor do Bonfim, na Bahia, para compará-la.  

 
 
Com o tempo, a participação cresceu e muitos dos que se 
dirigiam a Pirapora naqueles dias consagrados aos santos já não 
iam para reverenciá-los mas para mostrar o seu samba, tocando 
um instrumento, desenvolvendo um passo, apresentando uma 
música nova, um samba novo. Logo, a própria distribuição pelos 
alojamentos era feita de acordo com a procedência: a capital, 
Campinas, Tietê, Piracicaba, Jacareí etc, e mais tarde, por 
agrupamentos de cordões paulistanos”170     

  

 

 Além de pesquisar, Geraldo se motivou também pela preservação da 

memória do carnaval paulista, organizando mostras que permitiram uma 

redescoberta dessa festa. Organizar eventos era uma das atividades que 

Geraldo sempre se propôs a fazer, o que significa dizer que haviam pesquisas 

para organizar os eventos. 

 Numa tentativa de recuperar a memória do carnaval paulista que 

estava se perdendo, Geraldo em parceria com Sérgio Lara recolheram 

materiais que retratavam o carnaval de 1925: 

 

                                                 
170Iêda Marques Brito. O samba na cidade de São Paulo: um exercício de resistência cultural, 
p. 60. 
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Eu tenho um material que pertence ao Estado, mas eles 
estavam jogando fora. Eu recolhi com o Sérgio Lara e 
fizemos uma mostra na Casa de Cultura Mazzaropi, do 
carnaval de 25. Esses carros alegóricos, essas pizzas 
que põe mulher em cima, nessa época já tinha. Tinha o 
bloco Antártica, que era do Cassino Antártica, o 
Moderado da Lapa, o Bola Preta, Tenentes do Diabo. 
Tudo isso era clube carnavalesco. As ruas todas tinha 
corso, o carnaval na Paulista, que era o carnaval dos 
barões de café, da alta sociedade171 
 

 

 Fica evidente que Geraldo já tinha uma preocupação com o 

patrimônio cultural da cidade diferente dos órgãos estatais responsáveis por 

isso, e que segundo Geraldo estavam jogando fora os materiais que retratavam 

o carnaval de 1925.  

 Não tinha preocupação apenas com a memória do carnaval, mas 

também com a memória do samba. Em 1994, organiza o “I Encontro da 

Memória do Samba Paulistano” no Anhembi contando com a participação de 

Madrinha Eunice, Osvaldinho da Cuíca e Germano Mathias. Nesse encontro 

interpretaram os sambas de São Paulo, dançaram, conversaram e deixaram 

um registro histórico desse evento como um acontecimento que teve como 

intenção preservar, reativar e ressignificar a memória do samba paulistano 

trazendo-o para o presente. 

 Durante a década de 90, a memória de Geraldo vivida nas micro-

áfricas foi transformada em produções artísticas ligadas ao cinema, TV, 

fotografia e uma placa construída em sua homenagem. Sua intensa produção 

cultural de discos, mostras, pesquisas, shows, organização de escolas de 

samba e participação em carnavais e teatro foram recuperados e registrados. 

                                                 
171Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes, p. 77. 
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Esses registros documentais levam-me a refletir sobre o significado de sua 

memória a partir do presente.  

 Produções artísticas datadas da década de 1990, esses documentos 

fazem um ajuste de contas com a memória de Geraldo Filme. Nelas, ele 

aparece não por inteiro, mas com os traços mais significativos de sua 

personalidade e sua obra. Os resgates em retrospectiva de sua vida, lançam-

no para um futuro libertando-o de um passado morto e enfadonho. Nesse 

gesto, a retrospectiva, se esvai e vai cedendo espaço para uma história em 

perspectiva mirando um horizonte novo e aberto. Com a perspectiva, o artista, 

a obra e o seu tempo, driblam o esquecimento para tomar o rumo da 

lembrança possível. 

Com o programa “Ensaio”172 tem-se o próprio Geraldo com seus 62 anos 

como narrador de sua vida. Gravado pela TV Cultura em 1992, Geraldo canta 

algumas de suas músicas e conta, de acordo com o formato do programa, 

fragmentos de sua experiência pessoal numa postura autobiográfico. 

 Nesse programa é possível ver e ouvir a singularidade do seu samba 

com explícitas interferências das musicalidades tradicionais (mais conhecidas 

como os “batuques paulistas”). Sente-se sua voz grave, mas um pouco 

cansada pela ação do tempo, seu olhar e sorriso tranqüilos, suas rugas como 

marcas da história que lhe oferecem um rosto, não velho, mais sabedor dos 

segredos da vida. O inseparável tamborim que o acompanha durante todo o 

programa e que serve de apoio e ponto rítmico para cantar as canções, dos 

sessenta e dois anos (isso em 1992), que o autorizam a falar sobre a história 

do samba em São Paulo, porque ele era parte da história dessa musicalidade. 

                                                 
172Programa Ensaio - TV Cultura - programa gravado com Geraldo Filme em 1992, São Paulo. 
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 Com a fotografia173, tem-se apenas um instante, um click, um momento, 

mas que diz algo. Flagra-se um fragmento da história sensível. Nela Geraldo é 

um homem de expressões maduras. E é a partir dessa maturidade que 

podemos dizer que ali já se constituiu uma memória, pois se nota as mechas 

de cabelos embranquecidos pela ação do tempo. O olhar e o sorriso é de quem 

mira uma história aberta e como horizonte possível. Ali ele já era o “Seu 

Geraldo”, o “doutor em samba”, desejo que o moveu desde a infância. 

O filme-documentário “Criolo cantando samba era coisa feia”174 de 1998, 

aborda a vida de Geraldo, num tom jornalístico. Estarrecido com o tamanho da 

ausência de registros sobre Geraldo Filme, a personagem central, um jornalista 

branco sai em busca de informações a respeito do músico. Nessa busca, a 

história oral, serve como instrumento de reconstrução. Entrevista as pessoas 

que se relacionaram com o músico ou com o samba. Nos depoimentos 

percebe-se uma memória seletiva de lembranças sonoras e imagéticas que 

emergem como os acontecimentos mais significativos. Desse modo, o filme vai 

se constituindo rumo a uma estética que se faz pela colagem de textos tanto 

sonoros, orais como escritos. Na montagem desses textos distintos aparece 

um Geraldo Filme dotado de uma personalidade ímpar: sambista, compositor, 

pesquisador e um dos responsáveis pela preservação e continuidade da cultura 

afro na cidade. Nessa aparição, uma janela da história da cidade no século XX 

deixa de ser desconhecida.   

 Com esse filme é possível pensar sobre uma ampla e larga geografia 

musical na cidade. Geraldo Filme foi um daqueles sambistas que imprimiu uma 

marca singular ao samba feito pelos afro-paulistas. O falso jargão de que São 
                                                 
173Imagem de Geraldo Filme- s/data, arquivo das Escolas de Samba de São Paulo. 
174Filme-documentário- Geraldo Filme - Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia, 1998. 
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Paulo seria o túmulo do samba é, com ele, demolido. Ele é a vivência e a 

imagem de que outros registros musicais existiram, mas que aos olhos dos 

desavisados e aos ouvidos obstruídos, crentes na idéia do túmulo, ficaram 

invisíveis e inaudíveis. Ele foi o contraponto, o contragosto, o desvio 

desobediente dessa construção. Foi a descontinuidade de uma linearidade 

histórica local impregnada por datações oficiais, como locomotiva do Brasil, 

progresso, espírito empreendedor que sempre foram timbrados como narrativa 

e como memória. Nessa descontinuidade é possível entrever uma zona nessa 

realidade pouco conhecida, mas que foi vivida a partir de uma temporalidade 

movida pela música. E é nessa zona que aparece um espaço alternativo à 

realidade normativa, onde se testemunha um tipo de samba marcado por uma 

singularidade rítmica advindo das musicalidades vividas pelos escravos nas 

plantações de café que possibilitaram a invenção de mais uma música na 

história da cidade de São Paulo no século XX. 

 A placa de bronze175 postumamente construída em homenagem a 

Geraldo e que está guardada no departamento de organização do carnaval no 

Anhembi, possui a sua especificidade. A imagem serve como um alerta à 

consciência. Reaviva constantemente a memória do músico. Avisa da sua 

presença, do seu significado, do seu futuro. Joga-o para o mundo dos que se 

foram, para que guardem pelos que estão vivos, e desse modo se transforma 

numa espécie de ancestral. O ancestral que quando olhado e sentido reativa a 

sensibilidade e o exercício do lembrar. Não está ali à toa. Não é um objeto 

inanimado como faz crer num primeiro momento. Ele adquire animação, áurea 

e sentido. Empurra-me para a percepção de uma história que não está presa 

                                                 
175Placa de bronze construída em homenagem a Geraldo Filme e que está guardada no 
departamento de organização do carnaval no Anhembi, São Paulo. 
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ao passado, tendo em Geraldo parte da memória do samba e dos afro-

descendentes projetada no futuro. 

 

 

 

13 - Geraldo Filme 
Por volta de 1989 
Acervo Anhembi - SP 
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14- Geraldo Filme e Seu Carlão 

General da Banda- 1994- acervo pessoal de Seu Carlão General da Banda 

 

 15- Seu 

Carlão General da Banda, Chicle e Osvaldinho da Cuíca-2000- acervo pessoal 

de Seu Carlão General da Banda 
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 16- Zé Carlos do 

Peruche, Jamelão e Seu Carlão General da Banda- s/data-SP- acervo pessoal de Seu Carlão 

General da Banda 

 

 16- Tobias da Vai Vai, passita e Seu 

Carlão General da Banda- s/data-SP- acervo pessoal de Seu Carlão General da Banda 
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       18- Dona Zica, Seu Carlão General da Banda e Dona 
Neuma- s/data- SP- acervo pessoal de Seu Carlão General da Banda  
 
 
 

 19- Seu Nenê da Vila Matilde- s/data-SP 
 
 

20- Germano Matias- 1999- SP- acervo pessoal de Seu 
Carlão General da Banda 
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21- Seu Carlão General da Banda, Toniquinho do 

Batuque e Seu Carlão do Peruche- 2002- SP- acervo pessoal de Carlão General da Banda 

22- Os Embaixadores do samba 

de São Paulo- 2001- SP-acervo pessoal de Carlão General da Banda 
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Capítulo II- A África em perspectiva: relações culturais entre Congo-

Angola e São Paulo através da música 

 
  

 

Pirapora ê, pirapora ê 
Bate o bumbo nego 

Quero ouvir o boi gemer176 
 

 
Iniciado o neguinho, num batuque de terreiro 

Samba de Piracicaba, Tietê e campineiro 
Os bambas da Paulicéia, não consigo esquecer 
Pedreiro então na zabumba, fazia a terra tremer 
Cresci na roda de bamba, no meio da alegria.177 

 

 

 Esse texto pretende oferecer ao leitor uma reflexão sobre as 

permanências e reinterpretações de musicalidades africanas da região de 

Congo e Angola em relação ao universo sonoro da música afro-paulista. Uma 

tarefa muito difícil quando lançamos o nosso olhar para a cidade a qual teve, 

como signo mais expressivo um processo de transformações sociais e urbanas 

sob os marcos da dinâmica industrial. Se considero apenas esse fator que foi 

forjado como determinante na história da cidade, dificilmente encontro um 

tempo social vivido através da música, e muito menos traços de uma possível 

africanidade presente na cultura dos grupos negros que formam as micro-

áfricas na cidade. 

As transformações urbanas e industriais impregnaram de certa forma a 

percepção sobre o sentido de modernização em São Paulo no século XX. Para 

descobrir a música e a população negra vivendo-a, adoto outra perspectiva. 

                                                 
176Geraldo Filme, música- Tradições e Festas de Pirapora, CD - SESC-São Paulo, 1992.  
177Geraldo Filme, música- Batuque de Pirapora, CD - SESC-São Paulo, 1992. 
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Nos fragmentos e retalhos de experiências sociais que restaram nas 

documentações, tento encontrar traços de musicalidades africanas em forma 

de dança, instrumentos e musicalidades sendo reelaboradas pelos afro-

paulistas. São esses fragmentos de experiências sociais que permitiram, de 

certa forma, visualizar uma temporalidade da música onde os afro-

descendentes viveram sensações e emoções de uma vida que valeria a pena, 

apesar das segregações impostas em um contexto pós-abolição e de 

urbanização acelerada da cidade. 

 A documentação da qual faço uso é a memória musical de Geraldo 

Filme, autor das epígrafes. Geraldo Filme e suas músicas transformaram-se 

em várias janelas que se abriram a partir das quais pude perceber, com um 

olhar em perspectiva, horizontes de interligação entre Congo, Angola e São 

Paulo a partir da música. Durante os anos de 1960, Geraldo Filme, saiu com a 

escola Unidos do Peruche, no carnaval paulista, com o samba-enredo 

“Tradições e Festas de Pirapora”. Ao ler e ouvir a letra, Geraldo Filme sugeriu, 

para a comunidade carnavalesca e à sociedade paulistana, certa raízes 

sonoras para o samba paulistano, sugestão essa presente também no samba 

“Batuque de Pirapora”. Essa minha afirmação a respeito das intenções de 

Geraldo se baseia em duas questões centrais que estão nas letras. A primeira 

se refere à importância que Geraldo confere ao samba de bumbo de Pirapora, 

relacionada à sua infância:  

 

 

eu era menino 
mamãe disse vamos embora 
você vai ser batizado 
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no samba de Pirapora178. 
 

 

A segunda aos “batuques” paulistas das cidades de Piracicaba, Tietê e 

Campinas, também cantado, por ele. Parece haver em Geraldo uma certa 

consciência pessoal e política de afirmar a existência desses “batuques” em 

São Paulo registradas em sua música. Talvez essa consciência se deva à sua 

postura atenta quanto a essa questão. Ele foi tido como um conhecedor de 

culturas musicais dos afro-descendentes pois se dedicava, além de compor 

sambas e participar dos carnavais paulistas, a pesquisas em torno da 

historicidade da população afro-paulista. O samba em São Paulo  

 

 

É diferente no andamento, no peso do samba; o nosso vem 
mesmo daqueles batuques, daquelas festas... rurais, festas que 
eram dadas aos escravos quando tinham boas colheitas, de 
corte de cana, boas colheitas de café; então era dada aquelas 
festas para os escravos, na qual eles se manifestavam com 
aquelas danças, com aqueles... era batuque, é umbigada, vários 
tipos de manifestação que assemelha muito ao Maranhão. Como 
se faz em São Paulo, o batuque nosso aqui, lá  eu acho que eles 
chamam de tambor de criola, é a mesma coisa... no tocar e no 
dançar é igualzinho. O batuque nosso que vira pra umbigada... o 
samba lenço”179 

 

 

 Ao querer imprimir uma memória ao samba de São Paulo, Geraldo 

estaria querendo atribuir uma ligação com musicalidades que se remetessem a 

um registro cultural africano? As musicalidades vividas por Geraldo Filme e 

                                                 
178Idem. 
179Depoimento de Geraldo Filme, acervo e documentação do Museu da Imagem e do Som ( 
MIS). 
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outros afro-paulistas teriam relação com os povos banto180 da África Central? 

Ao coligir as informações contidas na letra e nesse depoimento com literatura 

específica que tratou sobre o assunto, veremos que há pistas que oferecem 

uma interpretação nesse sentido. Ao lermos as epígrafes e todo o conjunto da 

letra e esse depoimento acima, haveria uma permanência/ressignificada da 

cultura de povos africanos em São Paulo. Especificamente daqueles 

localizados na região da África Central com predominância cultural de povos 

dos grupos bantos. 

 Apontar para uma possível permanência/ressignificação da cultura de 

povos banto significa documentar não resquícios ou sobrevivências residuais 

do que sobrou da cultura banto na prática de vida dos afro-paulistas. Dizer 

registros que permaneceram através de negociações, conflitos e lutas como 

discuti no capítulo I é pensar na penetração, daquilo que permaneceu na 

dinâmica social vivida pelos afro-paulistas. Em outras palavras, significa dizer 

da experiência social dos afro-paulistas que se fez no século XX, atravessada 

profundamente pela herança significativa de africanos banto chegados de 

última hora como escravos no século XIX.  

Distanciar-se de uma postura que valoriza apenas os sinais residuais 

poderá propiciar um alargamento de nossa percepção sobre a população afro-

descendente. É claro que fragmentos da cultura afro se mantiveram ao longo 

do tempo e expressam a marca singular de uma identidade étnica, como a 

música, a dança e a religiosidade, apresentando-se como vivência específica. 

Mesmo esses “pedaços” da cultura banto como religião, música e dança têm 

que ser pensados como expressões de um modo de viver vinculados a uma 
                                                 
180Alberto da Costa e Silva diz que o termo “banto” significa “povo”, ou “os homens”. É o plural 
de munto, “o homem”, A Enxada e Lança, p. 183. Os povos bantos estão localizados em toda 
extensão que cobre a região do centro para o sul e do leste ao oeste da África.  
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dinâmica temporal e não apenas como experiências isoladas do contexto social 

em que estão inseridas, nem mesmo como culturas folclorizadas que carregam 

e transmitem uma pureza popular deslocadas do movimento do tempo e da 

sociedade.  

Se considerarmos que a cultura não é fixa, a-histórica, mas ao contrário, 

ela se transforma no tempo e circula por entre indivíduos, grupos sociais e 

instituições (formais ou não), então é possível pensarmos que mesmo as 

expressões mais visíveis da cultura banto que permaneceram como a música, 

a dança, instrumentos e religiosidades não ficaram restritas a um campo neutro 

e isolado da vida social. 

Pensar nos registros culturais banto inseridos no movimento do tempo e 

nas transformações sociais pode significar o reconhecimento de “africanismos” 

que existem no Brasil e em São Paulo. Se admitimos que houve e que há um 

imbricamento conflituoso de culturas entre nós, onde está a presença do que é 

herança africana? Ou, o que foi incorporado e reinterpretado da cultura banto 

na historicidade dos afro-paulistas em São Paulo no século XX? 

Não se trata de identificar africanismos puros. Pois isso não tem nenhum 

sentido, como já alertou Flávio Gomes dos Santos. “Deve-se, pelo contrário, 

tentar perceber a África reelaborada historicamente no Brasil”181. Para perceber 

essa África reelaborada tem que se dar destaque ao modo improvisador que os 

africanos deram à recomposição de suas culturas em um contexto de 

desequilíbrio cultural vivido nas Américas. Foi essa habilidade de improvisar, 

marca singular dos africanos, que os permitiu, diante de situações 

desfavoráveis, elaborarem formas de existir e reter certas estruturas da cultura 

                                                 
181Flávio dos Santos Gomes. Seguindo o mapa das minas: plantas e quilombos mineiros 
setecentistas. Estudos Afro-Asiático (29): 113-142, março de 1996. 
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material e de estruturas ligadas à sensibilidade, sentimentos e emoções. Isso 

revela uma luta e resistência para manter e ressignificar os modos de ver e 

viver o mundo sob um sentido histórico específico, não mais africano, mas afro-

brasileiro. 

 A grande maioria dos escravos que chegaram na primeira metade do 

século XIX no Brasil veio para as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. E 

esses povos que chegaram nessas regiões eram provenientes sobretudo da 

África Central, onde estão os bantos, falantes de diversas línguas como o 

kimbundo da região de Luanda, o umbundu da região de Benguela e o kikongo 

falado na “àrea que se estende do rio Dande (ao norte de Loanda) até acima 

de Loango, e entre o mar e o rio Kwango”182.  

Essas línguas faladas pelos escravos chegados de última hora  

praticamente desapareceram ou diluíram-se como línguas correntes no século 

XX. Após o fim do tráfico, os falantes africanos foram morrendo e a língua 

criola derivada do português regional e de línguas africanas foi sofrendo 

mudanças significativas com o fim da importação de novos africanos e o 

aumento significativo de imigração européia183. Mas não é apenas a morte que 

explica o fim desses falares afros nessas regiões, mas também um processo 

de sua eliminação consciente que se fazia desde o período colonial, com a 

proibição de falares africanos e indígenas para imposição da língua 

portuguesa.  

No entanto, outros aspectos dessa cultura banto resistiram e se 

tornaram práticas recorrentes entre os afro-paulistas que lidaram sobretudo, 

com as dimensões estéticas como a dança e a música. Há que se considerar 

                                                 
182Robert Slenes. Malungu, Ngoma Vem!, p. 214. 
183Idem. p. 217. 
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que muito das relações familiares e formas de religiosidade e crenças também 

contribuíram para a permanência de uma africanidade banto entre nós. Mas a 

preocupação maior desse texto é focalizar e analisar os traços da cultura banto 

a partir das dimensões estéticas como a dança e a música.  

 Ao discorrer sobre a região da África Central, Robert Slenes afirma 

haver uma certa homogeneidade entre os povos dessa região. Ao retratar os 

modos de vida desses povos, assinala que os aspectos culturais são os 

princípios de aproximação dos povos bantos. Em toda essa região da África 

Central, assinala que há uma importância do: 

 

 

complexo cultural ventura-desventura, ou seja, 
da idéia de que o universo é caracterizado em 
seu estado normal pela harmonia, o bem estar, a 
saúde, e que o desequílibrio, o infortúnio, a 
doença são causados pela ação malévola de 
espíritos ou de pessoas, frequentemente através 
de bruxaria ou da feitiçaria184.  

 

 

Slenes continua apontando que para realizar esses valores e metas 

culturais relacionados à fecundidade, invulnerabilidade/vulnerabilidade e 

status/prosperidade, depende sobretudo de um estado de pureza ritual. 

 
 
As cerimônias e os tabus observados para atingir 
esse estado de pureza - associado especialmente 
à dança, à música e ao transe – geralmente são 
feitos em torno de um fetiche (charm), que é um 
objeto feito sob inspiração, incorporando os 
símbolos mais poderosos do movimento 
religioso185.   

 

                                                 
184Idem. p. 217. 
185Robert Slenes. Malungu, Ngoma Vem!, p. 216. 
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Há que observar que essas práticas culturais acompanham a 

historicidade da experiência social, sendo assim modificadas conforme os 

novos processos de criação de novos símbolos ou reinterpretação de símbolos 

“estrangeiros” de acordo com a dinâmica interna da cultura. 

 John K. Torthon sugere que os princípios e as dimensões estéticas 

foram o que melhor resistiram ao impacto da diáspora e escravização nas 

américas. Assim como as formas de religiosidade eram o centro vital na vida 

africana, as expressões estéticas também estavam intimamente ligadas ao 

sentido de existência, pois não há separação, ao cultuar os ancestrais, entre 

religião, corpo, dança e música, como o próprio Slenes sugere.  Em outras 

palavras, cultua-se os espíritos ancestrais dançando e cantando. São esses 

elementos que possibilitam a comunicação com o mundo espiritual.  

Thorton afirma que mesmo com o impacto provocado nas línguas, os 

princípios estéticos, e aqui eu diria que os religiosos também, foram 

conservados num processo de empréstimos e ressignificações culturais. Isso 

traduzido revela uma certa maleabilidade de comportamento que os povos 

bantos tiveram que assumir para recompor as experiências de vida em novo 

contexto.186 

As musicalidades afro, ligadas à religião e que se processaram em São 

Paulo, como o samba de Pirapora e os “batuques” de Tietê, Piracicaba e 

Campinas cantados por Geraldo, são na verdade a música e a dança de 

umbigada. Outras expressões musicais como Jongo e as congadas paulistas 

também carregam fortes traços da cultura banto, pois possuem vinculações 

                                                 
186John K. Thorton. A África e os Africanos na Formação do Mundo Atlântico, p.  296-297. 
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com o mundo da espiritualidade e com instrumentações herdadas da África, 

como os tambores de tronco (no Jongo) e as marimbas (nas congadas).  

Essas novas formas de sociabilidade musical e religiosa se fizeram no 

processo de imbricamento cultural, como é o caso do samba de Pirapora e as 

congadas, que possuem marcas de um catolicismo popular em coexistência 

com aquele “sistema” religioso banto discutido por Robert Slenes.  

Essas vinculações dos sambas e danças dos afro-paulistas com a 

cultura dos povos bantos podem ser reveladas a partir de informações que 

aparecem na letra de Geraldo Filme, como:  

 

 

Eunice puxava o ponto 
dona Olímpia respondia 
sinhá caia na roda 
gastando sua sandália 
e a poeira levantava 
com o vento das sete saia 
lá no terreiro tudo era alegria 
nego batia na zabumba e o boi gemia187 

 

 

Expressões culturais como dançar em “roda”, responder o “ponto” que é 

um verso improvisado, executar um instrumento percussivo são experiências 

sociais que se encontram na região da África Central e que são ressignificados 

nos núcleos de samba dos afro-descendentes liderados por “Madrinha Eunice” 

e “Dona Olímpia”.  

Madrinha Eunice, como era conhecida, recompôs essas expressões 

culturais, formando as micro-áfricas no bairro do Lavapés ao fundar a primeira 

escola de samba de São Paulo em 1937.  

                                                 
187Geraldo Filme, música, Batuque de Pirapora, CD - SESC-São Paulo, 1992. 
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No bairro do Lavapés, já em 1930, formou-se outro 
núcleo na casa de Eunice e Chico Pinga (Francisco 
Papa), sambista respeitado, como  aliás  toda a sua 
família. Era, pois, natural que um dia resolvessem 
fundar uma escola de samba, a Lavapés, que vingou 
e transformou-se por quase vinte anos em celeiro de 

notáveis sambistas188. 

 

 

“Tia Olímpia”, como era conhecida, recompunha essa africanidade para 

criar novas Áfricas em miniatura na sua casa que se localizava “na Rua 

Anhanguera na Barra Funda quase encostada na linha do trem. Ali a “dona do samba”, 

como era chamada, promovia regularmente o samba de roda, congregando gente 

famosa, incluindo os bambas da Glete”189.  

Édison Carneiro, ao descrever e analisar relatos de viajantes 

portugueses na região de Luanda, em Angola, no final do século XIX, cita que o 

samba de umbigada, chamado de “batuques” pelos viajantes, consistia:  

 

 

num  círculo formado pelos dançadores indo para o 
meio um preto ou preta que, depois de executar vários 
passos, vai dar uma umbigada, a que chamam semba, 
na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do 
círculo, substituí-lo.190 

 

Dos grupos, em redor, saem alternadamente 
indivíduos, que no amplo espaço exibem os seus 
conhecimentos coreográficos, tomando atitudes 
grotescas. Por via de regra são essas representadas 
por mímica erótica, que as damas, sobretudo, se 
esforçam por tornar obscena... após três ou quatro 
voltas perante os espectadores, termina o dançarino 

                                                 
188Iêda Marques Brito, O Samba na Cidade de São Paulo: Um Exercício de Resistência 
Cultural, p. 70. 
189Iêda Marques Brito, O Samba na Cidade de São Paulo: Um Exercício de Resistência 
Culturalp, p. 69. 
190Édison Carneiro. Samba de Umbigada, p. 10. 
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por dar com o próprio ventre na primeira ninfa que lhe 
parece, saindo esta a repetir cenas idênticas191 

 

 

Sobre os instrumentos Édison Carneiro, ao citar os viajantes, 

revela:  

 

 

Os instrumentos musicais que acompanhavam o 
batuque, são os bumbos e palmas da mãos. Além 
desses havia “quiçanjes e marimbas”. Ao dançar 
normalmente à noite as gomas, que possuem o 
desenho de um tambor, eram esquentados por fogo no 
terreiro em que se dança192. 

 

 

Os relatos dos viajantes portugueses indicam quanto esforço faziam 

para tornar o africano um ser primitivo. As “atitudes grotescas” como assim os 

viajantes diziam, significavam na verdade a importância que o corpo, a dança e 

a música possuíam para imprimir um sentido de experiência social. Razão e 

sensibilidade não se separavam para construir uma percepção da realidade 

vivida. 

Apesar das avaliações racistas dos viajantes ao relatar o que viram, elas 

são indicadoras de como as expressões dos africanos banto estão presentes 

na letra “Batuque de Pirapora” de Geraldo Filme. 

Assim como dançar em roda, Geraldo fala em sua letra em “puxar o 

ponto”. O “ponto”, uma espécie de canto enigmático e repleto de segredos 

muito presente no Jongo, musicalidade vivida pelos escravos nas plantações 

de café, era uma forma de cantar o mundo em que eles viviam. Esse canto era 

                                                 
191Idem. p. 11. 
192Idem. p. 13. 
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feito em forma de desafio por um cantor mestre e respondido pelos demais. 

Esse desafio teria que ser decifrado por um cantor-mestre de alguma turma 

vizinha de escravos nas plantações.  

O desenho coreográfico desse canto que também incluía dança era 

chamado de “quizumba”, que em Angola é uma dança de namoro feita em 

roda193. À medida que as línguas africanas foram perdendo força devido à 

morte dos falantes e um processo de imposição da língua portuguesa, esses 

jongos foram se transformando em “visarias”, uma certa reinterpretação 

daquelas expressões sonoras africanas cantadas em português.  

As visarias aparecem na trajetória de Geraldo Filme como sendo vividas 

na cidade de São Paulo. Elas são citadas pelo sambista Osvaldinho da Cuíca 

em depoimento feito para um documentário do ano de 2000194 que tratou da 

biografia de Geraldo Filme. Osvaldinho da Cuíca disse que as visarias eram 

certos desafios cantados em rodas de Tiririca. Aqui temos duas expressões 

que relembram as micro-áfricas em suas experiências, as visarias e a tiririca 

dançadas em roda.  

Sobre a Tiririca, Geraldo Filme, em um depoimento à TV Cultura para o 

programa Ensaio de 1992 dizia que “a tiririca é o jogo de pernada”195. A dança 

e a música compunham uma antropologia sonora desses músicos na cidade, 

como dizem Osvaldinho da Cuíca e Geraldo Filme:  

 

É tumba, moleque, tumba 
é tumba pra derrubar 
tiririca, faca de ponta 
capoeira vai te pegar 
Dona Rita do tabuleiro 
Quem derrubou meu companheiro 

                                                 
193Slenes, Robert, Malungu, Ngoma Vem! p. 217. 
194“Geraldo Filme- Criolo Cantando Samba Era Coisa Feia”, 1998. 
195Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV Cultura, São Paulo, 1992.. 
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Abre a roda minha gente 
Que o batuque é diferente 
 
Isso aí a gente brincava. Como não tinha instrumento, era na 
palma da mão, uma lata de lixo, caixa de engraxate, tudo que 
desse som servia. A gente armava a roda e ficava olhando 
brincando de pernada até os homens chegarem. Quando os 
homens chegavam, acabava a roda... Era pra derrubar, 
brincadeira pesada mesmo. Eu caí, derrubei, caí também, não 
sou melhor do que os outros, não. Tinha uns cara de perna boa, 
não dava para escapar das pernas deles, não196. 

 

 

 Zum-zum-zum, zum-zum-zum, tiririca, mata um. Zum-zum-zum, zum-

zum-zum tiririca já salvou alguns197. A palavra “tumba” significava “briga” entre 

os participantes da tiririca que para não serem derrubados facilmente na roda 

encostavam as rótulas dos joelhos para provocar um maior equilíbrio do 

corpo198. A preservação ressignificada de fragmentos da “África” está na forma 

como organizam a tiririca. No relato de Geraldo, há a vivência da dança em 

roda e o bater nas palmas da mão que já foi revelada por Édison Carneiro 

como costume banto. Se a ngoma (nome utilizado para tambor) não aparece 

no relato, é substituído por outros instrumentos como lata de lixo e caixa de 

engraxate, que proporcionam o ritmo e o viver da experiência.  

 Não eram apenas os homens que viviam a “tiririca”. Geraldo disse que 

as mulheres eram também protagonistas de fazer uma dança que se 

transformava em performance, apresentando uma arte corporal que se 

aproximava da capoeira carioca e baiana.  Aproximava-se, não era idêntica. 

Em São Paulo, forjou-se uma outra forma de expressar movimentos corporais 

que davam marcas específicas para o afro-paulista diferentes do carioca e 

baiano. A tiririca era o modo que o afro-paulista encontrou para refazer uma 

                                                 
196Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV Cultura, São Paulo, 1992. 
197Essa expressão significa uma licença poética do autor. 
198“Seu Carlão General da Banda” em depoimento ao autor em abril de 2006. 
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corporalidade africana. Era de certa forma uma prática cultural que resistia aos 

processos de ocidentalização da cidade através da arquitetura, das 

organizações políticas e econômicas e da própria urbanização. 

 Como discutido, a Tiririca era dançada através da execução de 

instrumentos improvisados como caixa de engraxate, lata de lixo e da 

sonoridade obtida com o bater das mãos em movimentos contínuos. A 

performance tinha o ciclo completado com os cantos que eram improvisados no 

momento em que dois ou duas dançarinas entravam na roda:  

 

 

Tinha vários: o Sinval..., Guardinha,Pato N’Água , Perdigão. 
Tinha uma leva deles aí que, pra derrubar na roda, era difícil. O 
samba da Barra Funda, que eu ouvi dos velhos, os meninos vêm 
com um refrão que dá saudade, era aquele samba quadrado, 
aquela coisinha gostosa dos amigos:  
 
Alô, alô gente bamba 
Na Barra Funda é que mora o samba 
Alô, alô gente bamba 
Na Barra Funda é que mora o samba 
Alô, alô gente bamba 
Na Barra Funda é que mora o samba 
Daí ia indo, cada um tirava um verso e ia-se embora.199” 

 

 

A tiririca ou a pernada paulista eram expressões corporais vividas pelos 

afro-paulistas já no século XIX, em lugares públicos como ruas e praças.  Em 

São Paulo, durante os anos de 1960, há a existência da tiririca sendo praticada 

por sambistas da cidade em espaços onde, no momento das danças, eram 

tornados territórios negros, como o Largo da Banana, a Praça da Sé, a esquina 

                                                 
199Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV Cultura, São Paulo, 1992. 
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entre o vale do Anhangabau e avenida São João denominada pelos dançarinos 

e dançarinas como “prainha”200. 

Outras indicações de registros banto aparecem também nas anotações 

etnográficas de Mário de Andrade, quando em 1937, acompanhou a festa e o 

samba de Pirapora na cidade de Bom Jesus do Pirapora, lugar onde e Geraldo 

ia desde que era menino.  

 Mário de Andrade, em uma das suas andanças por São Paulo, 

testemunhou a festa e relatou, a partir de um olhar interativo, as sociabilidades 

que eram vividas pelos afro-descendentes ao praticar o samba de bumbo. 

 

 

Reúnem-se um grupo de indivíduos, na enorme maioria negros e 
seus descendentes, pra dançarem o samba. Frequentemente 
esse ajuntamento mantém uma noção de coletividade, quero 
dizer, forma realmente um grupo, um rancho, cordão, uma 
associação enfim cuja entidade é definida pela escolha ou 
imposição dum chefe, o “dono do samba”. Esse chefe é quem 
toma determinações gerais e manda em todos. Manda sem muita 
força, obedecido sem muita obrigação...201 

 

 

 Reúnem-se para comungar. Comungar de uma música que os tornam 

parceiros de uma sociabilidade. Se o samba era a fonte da alegria, então se 

deve imaginar que o sorriso, a bebida, o prazer vinham tornar menos sofrida a 

exatidão dos dias. Nada mais importa, pois sambar significava empurrar para 

um plano secundário aquilo que traduzia tristeza e sofrimento. Sambar era 

pedir que o suor tomasse conta do corpo e ficar esperando que o vento depois 

                                                 
200Wilson R. de Moraes. Escolas de Samba em São Paulo ( Capital), p. 45-46. 
201Mario de Andrade, Aspectos da Música Brasileira, p. 148. 
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refrescasse e diminuísse o cansaço. Cansaço que de forma alguma iria 

incomodar, pois ele era resultado da festa. Festa que projetava um presente 

repleto de sonho, de uma possibilidade de futuro, onde a música indicava uma 

nova forma de viver. Era preciso viver isso até o extremo da resistência física.  

 Mário de Andrade narra um evento que relampeja aos nossos olhos 

como um momento vivido. Um olhar preocupado apenas com as macro-

narrativas jamais reconhecerá essa experiência social que se fazia através da 

música.  

 Há a organização de uma forma de sociabilidade festiva que passaria 

a ser vivida como um costume entre os participantes. Há a construção de laços 

de identificação que se fazem com a musicalidade. Desse modo, não seria 

exagero ver nessa experiência social particular de um segmento, a idéia de 

tradição sendo exposta e vivenciada a partir de determinados códigos 

específicos como a dança, a música, o sentimento de grupo, o estímulo de uma 

liderança que é destituída de um poder absoluto.  

 Mas o relato de Mário de Andrade é mais extenso, permitindo notar 

como os modos de relação inter-pessoal são constituídos a partir da música: 

 

 

Na noite de 14 de fevereiro de 1931, foi mesmo 
sublime de coreografia sexual o par que se formou 
de repente no centro da dança coletiva. O tocador do 
bumbo era um negrão esplêndido, camisa-de-meia 
azul-marinho, maravilhosa musculatura envernizada, 
com seus 35 anos de valor. Nisso vem pela primeira 
vez sambando em frente dele uma pretinha nova, de 
boa doçura, que entusiasmou o negrão. Começou 
dançando com despudorada eloquência e encostou o 
bumbo com afago bruto na negrinha. O par ficou 
admirável. A graça da pretinha se esgueirando ante o 
bumbo avançando com violência, se aproximando 



 

 

142

quando ele se retirava no avanço e recuo de 
obrigação, era mesmo uma graça dominadora...202 

 

 

 Mas o que há ali entre essas duas pessoas que não a felicidade, 

comandada pelo coração? Tudo o que é razão, compostura, formalidade, 

rigidez nos movimentos do corpo, vai para o ralo. O que fica é um jeito singular 

de estabelecer relações amorosas que envolve o casal. Uma inclinação 

afetuosa. Mas não é essa a graça da vida? - afago, chamego, doçura e 

conquista. E para acabar com a razão dominadora, branca e masculina, o que 

acontece entre o casal é a completa consciência daquela menina negra que 

controla o rapaz e a situação. Há que se considerar que é um controle dotado 

de sensibilidade, de jogo de “cintura”. Uma cintura que dança, hipnotiza, pois 

ela conquista pela sensação e pela imaginação. Foi a cintura, centro modulador 

da dança na África, que possibilitou a elaboração de uma corporalidade negra 

sendo vivida pela dançarina e pelo tocador de bumbo.  

 O relato de Mário nos leva inclusive à dimensão noturna daquela 

sociabilidade: “na noite de 14 de fevereiro de 1931, foi mesmo sublime...”. À 

noite os sistemas de controle sobre a vida ficam, de certa forma, mais frouxos. 

Se é assim, devie-se explorar esse horário como forma de aproveitar os 

momentos sublimes dedicados ao samba de bumbo. O relato revela o jogo de 

conquista entre o par. Aos olhos dos viajantes e cronistas, nas palavras de 

Mário, o samba e o desenrolar da vida em torno dele era tido como algo 

“indecente”.  

                                                 
202Mario de Andrade, Aspectos da Música Brasileira, p. 148. 
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   23 – samba de bumbo – 1937- Bom Jesus de 
Pirapora Fotografia: Mario de Andrade – Acervo- Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)-USP 
 
 
 

 
24 – samba de bumbo – 1937- Bom Jesus de Pirapora Fotografia: Mario de Andrade – Acervo- 
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)-USP 
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Há explicitamente, no modo dos afro-descendentes dançarem, um 

comportamento corporal africano. Pois percebe-se que a cintura é o princípio 

que norteia o modo de dançar, muito comum nas rodas de dança citadas por 

Édison Carneiro na África Central. A cintura das mulheres negras dançando 

sinalizam para essa corporalidade. O corpo é o lugar por onde se inscreve um 

modo de dançar, de se divertir, de alegrar-se. O corpo aparece aqui como a 

marca identitária de um grupo, não como depósito, mas como valorização e 

ressignficação de uma dada cultura.   

 O bumbo nas mãos dos tocadores merece destaque. Com qualquer 

tentativa de buscar um uso exclusivamente paulista para esse tambor, corre-se 

o perigo de cometer falha. Pois ele está presente em festas do Nordeste com 

os maracatus, nas bandas militares imperiais, no Rio de Janeiro com as 

bandas do “Zé Pereira” no século XIX, bandas de carnaval como “O Malho” no 

início do século XX203 e no próprio samba de bumbo de Pirapora.  

 Antes da adoção do bumbo pelos negros que iam para a procissão 

em Pirapora, o samba era feito a partir de um tambor chamado de “tambu”. Um 

tambor feito de tronco de árvore, tão importante que correntemente chamavam 

de dança de “tambu”. Affonso A. de Freitas, no livro de Wilson R. de Moraes, 

afirma haver a presença do tambu no samba de Pirapora onde iam grupos 

procedentes de diversas cidades do interior e da capital paulista e de outros 

estados vizinhos: 

 

 

No centro das rodas, quatro ou seis figurantes, quantos 
comportasse o estreito círculo formado pelos terceiros, 

                                                 
203Maria Clementina Pereira Cunha. Ecos da Folia: Uma História Social do Carnaval Carioca 
entre 1880 e 1920.p. 153. 
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dançavam e cantavam acompanhados em grito pelos da roda... O 
bombo (sic!) corriqueiro e prosaico substituía em todos os 
grupos de dançadores o primitivo e característico tambu... 204   

 

 

 O relato oferece pistas de que o tambu existiu no samba de Pirapora. 

Mas não é suficiente para identificarmos quando se dá a passagem do tambu 

para o bumbo. O possível de se afirmar é que provavelmente o modo de se 

fazer o tambor “tambu” tenha alguma relação com os povos da África Central 

pois a “ngoma”, um nome universal para os tambores nessa região, está 

presente em todas as dimensões da vida social, sobretudo a religiosa, onde a 

ngoma é meio de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

ancestrais.  

 Não importa muito saber qual é a origem do bumbo presente nas 

mãos dos afro-paulistas em Pirapora e na cidade de São Paulo. O que importa 

mesmo é o sentido que o tambu e o bumbo, como seu substituto, deram às 

danças e sambas feitos: o sentido de provedores e motivadores de uma 

sociabilidade sonora, mas que obedecem a um sentido maior que é o dos 

significados atribuídos aos instrumentos pelas pessoas.   

 Outra questão importante é saber por que os grupos de descendentes 

de africanos iam para a procissão em Pirapora. Buscar a resposta para essa 

questão pode oferecer vínculos entre África e Brasil do ponto de vista religioso.  

 Marina de Mello e Souza sugere que as imagens e santos católicos 

adorados pelos africanos no Brasil foram, às vezes, uma reinterpretação dos 

chamados “Minkisi” africanos. Os Minkisi eram uma espécie de amuletos feitos 

de madeira por povos da região do Congo, onde se depositavam, por meio das 

                                                 
204Moraes, Wilson R. Escolas de Samba em São Paulo ( capital), p. 12. 
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substâncias e ritos empregados, poderes sobrenaturais, crenças, esperanças e 

fé, através de objetos do mundo natural como folhas e minerais como pedras, 

os quais são colocados dentro dos Minkisi.205  

 Marina de Mello e Souza, ao analisar as congadas no Brasil Colônia e 

Império, escreve que essa forma de religiosidade fora reinterpretada no Brasil, 

onde os descendentes de africanos se apropriaram de figuras religiosas do 

catolicismo, como nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Rosário e 

São João, atribuindo-lhes significados semelhantes aos Minkisi.  

 Outra relação que Marina estabelece é o modo como se constitui a 

crença nessas imagens de santos e santas. Marina relata que essas figuras 

foram todas resgatadas ou achadas dentro ou à beira de rios. A água para os 

bacongos da África Central é o elemento de ligação entre o mundo dos vivos e 

dos mortos. A água representa essa ligação por possuir o poder da 

purificação206.  

 Portanto, há fortes indícios de uma estrutura de sensibilidade africana 

que emerge em torno da religiosidade tomando novas formas e configurando 

um modo de crer que se fez em um novo contexto. Diante dessa experiência 

que se alterou, não seria exagero sugerir que a imagem de Bom Jesus do 

Pirapora também assumisse uma identificação com amuletos de crenças como 

os Minkisi, pois como consta na história desse santo, foi achado às beiras de 

um rio, o Tietê, na cidade de Bom Jesus de Pirapora, nas primeiras décadas do 

século XVIII207.  

                                                 
205Robert Farris Thompson. Flash of the spirit, p. 103-158. 
206Marina de Mello e Souza. Reis Negros no Brasil Escravista. História da Festa de Coroação 
de Rei Congo. p.  309-310. 
207Mário Wagner Vieira Cunha. Festa de Bom Jesus de Pirapora, p. ilegível. arquivo das 
escolas de samba de São Paulo. 
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 Em função da historicidade do Bom Jesus, os afro-descendentes que 

para aquela cidade iam, inclusive os da capital, construíram uma forma de 

crença que lembra maneiras africanas de religiosidade. Bom Jesus, ao ser 

encontrado e resgatado das águas cumpre a função de mediador entre o 

mundo do sagrado e, do profano. 

 A relação com o sagrado é mediada pela indisposição a modos de 

vida ditados pelos formalismos. A relação vivida pelo tocador de bumbo e pela 

dançarina e a relação com figuras religiosas são sinais concretos da disposição 

em se entregar para um viver tangenciado por tradições festivas que tinha 

como motivo a ida à procissão.  

 É o que se verifica na relação de romance entre os dançarinos 

presentes na festa. A troca afetiva que ali se estabelece entre o casal tem no 

coração o pulso determinante de uma experiência social que, na década de 30, 

já começaria a ser sufocada pelo processo mais acentuado de urbanização. O 

processo de sufocamento deveu-se às práticas de intolerância por parte dos 

poderes estabelecidos como a igreja e a polícia, provocando certo desânimo 

entre os participantes para detrimento do samba vivido em Pirapora do Bom 

Jesus.  

 Mesmo existindo quase que na invisibilidade, o samba-rural, vivido 

pela população afro-paulista, iria desafiar um amplo processo de urbanização e 

de alisamento de culturas populares, como na própria região central da cidade 

de São Paulo o samba-rural ou o samba de bumbo foi testemunhado e 

registrado por Mário de Andrade: 
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Pelo Carnaval de 1931, vagueando pela avenida Rangel 
Pestana, quase na esquina desta, na rua da 
estaçãozinha da São Paulo Railway roncava um samba 
grosso. Nada tinha a ver com os sambas cariocas de 
Carnaval, nem na coreografia nem na música. Bem 
junto, ao botequim onde a negrada se inspirava. Tomei 
algumas notas e quatro textos, por  mero desfastio de 
amador. E continuei meu carnaval.  
Em 1933, na Terça-feira gorda, por indicação dum 
amigo, soube que na rua Manuel Paiva estavam 
dançando um samba rural e fui lá. Era a mesma rua, 
mesmo lugar. Os negros, não sei se eram os mesmos. 
Me afirmaram que eram gente do interior, não me 
lembro mais se de Sorocaba ou de Botucatu, perdida a 
nota que tomei na ocasião208 

  

 

 Antes mesmo da observação e testemunho de Mário de Andrade, os 

afro-descendentes que viviam o samba de bumbo ofereceram relatos, como 

assim se nota no texto de Wilson Rodrigues de Moraes: 

 

 

Os nossos informantes, entretanto, mostram que desde, pelo 
menos, 1913 essa modalidade de samba, notadamente aquele 
denominado samba-de-Pirapora ou samba-campineiro, podia ser 
observado na cidade de São Paulo, principalmente em três 
centros: Barra Funda, Bela Vista (Bixiga) e Glicério, ou melhor, 
baixada do Glicério. Augusto dos Santos, com seus 70 anos de 
vida e 65 de Bela Vista, informa que nas festas de Nossa Senhora 
da Achiropita, no dia 15 de agosto, a rua 13 de Maio e as ruas 
adjacentes eram enfeitadas para a festança, onde não faltavam 
as brincadeiras do pau-de-sebo e o quebra-potes. Ali o “samba o 
dia intêro comia sorto!”. Ele deu a esse samba uma 
denominação bastante corrente entre pessoas do povo da 
Capital: samba-de-bumbo. Referiu-se, ainda, às festas de Santa 
Cruz, junto à igreja dos Enforcados, na Liberdade.209 

 

 

 Um novo surto de urbanização que tomaria conta da cidade a partir 

das idéias do prefeito Prestes Maia, com o seu jeito de governar que se 

traduziu pela abertura de largas avenidas, e além de  projetos de modernização 

                                                 
208Mário de Andrade, Aspectos da Música Brasileira, p. 145. 
209Wilson Rodrigues de Moraes. Escolas de samba em São Paulo (Capital), p16. 
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do Estado e da nação proposto na era Vargas, iriam interferir nos modos de 

olhar as práticas dos grupos despossuídos. A construção de uma nova ordem 

tentaria não deixar qualquer possibilidade de sobrevivência de culturas 

dissonantes. O samba no Rio de Janeiro iria sofrer esse processo de 

domesticação e higienização de acordo com o projeto varguista organizado 

pelo maestro Heitor Villa-Lobos.  

 Em São Paulo esse novo surto urbano, a partir dos anos 30 iria 

sufocar e segregar em certos bairros da cidade como Barra Funda, o antigo 

Largo da Banana, Praça da Sé, Bixiga e Cambuci as formas de produção 

cultural que teimavam em existir num ambiente que se metropolizava. 

 Mas é em meio aos relampejos da memória sonora do samba rural e 

a nova onda de urbanização, que Geraldo Filme nasceu no ano de 1927, e 

herdou pedaços dessa tradição através de sua família.  

 Os ex-escravos, ao se deslocarem, levaram suas tradições para a 

cidade de São Paulo. A experiência de deslocamento, migração e 

transitoriedade de moradias foram fatores importantes para compor novos 

costumes210. Houve um processo de renovar as antigas vivências no contexto 

de urbanização. Em São Paulo o conservar e ressignificar as tradições 

musicais deveram-se muito aos laços associativos em torno de bandas e 

cordões carnavalescos que iriam possibilitar o surgimento das primeiras 

gerações de sambistas, no início do século XX, como seu Zé Soldado no bairro 

do Jabaquara e seu Dionísio Barboza no bairro da Barra Funda211. 

 Não foi apenas naquela experiência narrada por Mário sobre o samba de 

Pirapora que podemos verificar os registros banto na música e dança afro-
                                                 
210Maria Cristina Wissembach. Ritos de Magia e Sobrevivência: Sociabilidades e Práticas 
Mágico-Religiosa,-p. 26. 
211José Geraldo Vinci. Sonoridades Paulistanas, p.  01- 39. 
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paulista. Na cidade de São Paulo, no ano de 1959, na Vila Santa Maria ou Vila 

das Palmeiras, apareceram, a partir de fotografias, gestos de dança de 

umbigada e de samba lenço212. 

 

       

25 e 26 - Dança umbigada (dançarinos dando a umbigada) São Paulo, 1959. Foto extraída do 
livro Folclore Paulista, 1985, Américo Pelegrini Filho. 

 

As imagens registram e flagram a umbigada sendo dançada na vila 

Santa Maria pelos afro-paulistas. Essas imagens revelam uma musicalidade 

que foi sendo vivida, mesmo sob os impactos da urbanização da cidade, e que 

alteravam padrões e valores culturais na cidade. 

Parece que entre os descendentes de africanos participantes do samba 

lenço e umbigada a urbanização produziu pouco efeito no que se refere aos 

processos de sufocamento dessa dança. Há, nas imagens, uma “conservação” 

musical e coreográfica que mostra um pouco sobre o modo daquelas pessoas 

viverem suas práticas como uma forma de resistir aos alisamentos culturais. 

Essas danças transformadas em micro-áfricas revelaram certos 

sentimentos, comportamentos e visões de mundo que construíam 

sociabilidades em torno de relações, projetos e, sobretudo, emoções comuns. 
                                                 
212O termo lenço é utilizado pelo fato de que o dançarino, ao entrar na roda, dança com um 
lenço na mão que normalmente fica pendurado no pescoço. O lenço é um adereço que 
compõe a dança criando uma perfomance coreográfica. 



 

 

151

Essas musicalidades proporcionariam uma sensibilidade onde a festa, a dança 

e a música eram dimensões significativas da cultura. 

Mesmo com processos de desestruturação das culturas africanas nas 

Américas, houve uma sobrevivência dos princípios básicos da cultura213. 

Certas concepções básicas das estruturas simbólicas e rituais, e não somente 

os detalhes, se mantiveram entre os negros214.  

Essas questões que apontam para a existência de princípios básicos da 

cultura podem ser relacionadas com aquilo que Raymond Willians chama de 

estruturas de sentimento215. As estruturas de sentimentos são formas de 

conceber e ver o mundo que ainda não passaram por normatizações; são 

experiências culturais e subjetivas que escapam padronizações e incidem 

sobre o cotidiano vivido em círculos informais, ainda não vistos e dirigidos pelo 

poder. Sentimentos não controlados, práticas que resistem à vigilância. As 

estruturas de sentimentos podem revelar certos tons de uma época quando 

percebidas na sua historicidade. Apesar dos processos normatizadores 

impressos com a urbanização, as musicalidades vividas pelos afro-

descendentes continuaram existindo na cidade como mais uma expressão das 

micro-áfricas em São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
213Sideny Mintz e Richard Price. The Birth of African-American Culture- An Anthropological 
Perspective, p. 1-43. 
214Laura de Mello e Souza. “Revisitando o Calundu”, p. 293-317. João José Reis, “Magia Jeje 
na Bahia: A Invasão do Calundu de Pasto de Cachoeira, 1785”, p. 57-81. Raymond Willians. 
Marxismo e Literatura, p. 130-138. 
215Raymond Willians. Apud: Beatriz Sarlo, 1997. 
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Capítulo III-  Geraldo e seu canto: o canto dos escravos 
 

  

Ia uê ererê aiô gombê 
Com licença do curiamdamba 

Com licença do curiacuca 
Com licença de sinhô moço 

Com licença de dono de terra216 

  
 

 Ao cantar esse visungo, Geraldo se aproximou do canto dos 

descendentes de africanos, fazendo uma releitura da memória musical dos 

escravos mineiros do século XVIII. Um modo de cantar que foi reativado por 

Geraldo. Em sua interpretação, o canto é intimista e a voz é dotada de um 

timbre grave e um pouco rouco.   

 O canto dos escravos, sobretudo daqueles que viveram no século XIX 

cantando jongos e visungos nas plantações de café do oeste paulista e Vale do 

Paraíba, foi recriado pelos sambistas do século XX. Foi um século de 

semiliberdade e semicidadania para os afro-descendentes, como pudemos ver 

na luta que tiveram que travar para manter as micro-áfricas e quando um 

processo de urbanização transformou profundamente o espaço e as relações 

sociais da cidade de São Paulo. Mas mesmo sob o tampão da urbanização 

intensa do século XX, que muitas vezes sufocou mas não apagou certas 

memórias musicais como o jongo - que ficou reduzido a círculos de pessoas 

                                                 
216Disco- O Canto dos Escravos, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
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praticantes em cidades do interior do estado e em bairros da capital217-, esse 

canto de escravos permaneceu ressignificado nas vozes dos sambistas. 

 Mas a urbanização não modificaria o canto, também, como assim fica 

explícito nos sambas urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo? Sim, pois uma 

nova ambiência se constituiria, tendo o canto dos escravos rurais, ao migrarem 

para os espaços urbanos pós-escravidão e abolição, como expressão cultural 

dos grupos negros.  As sociabilidades vividas pelos escravos nas áreas rurais 

foram alteradas no espaço urbano, como por exemplo, aquelas ligadas às 

dimensões estéticas das musicalidades. No entanto, as mudanças que se 

referiam ao modo de cantar estiveram menos expostas a transformações 

urbanas, porque esse se fez numa dimensão que é íntima, pessoal e psíquica. 

Os princípios básicos de entonação, postura vocal, herdados culturalmente, 

remetem-se aos escravos rurais das plantações de café que combinavam 

palavras e sotaques, misturando estruturas lingüísticas distintas. Mesmo com o 

cessar das línguas africanas, como o quimbundo, umbundo e kikongo, que 

foram faladas no sudeste brasileiro durante o século XIX, o jeito, a entonação, 

a interpretação, a postura vocal, o timbre grave e rouco permanecem audíveis 

no canto, tal como  se percebe no visungo cantando por Geraldo Filme. 

 Há uma passagem no livro de Roger Bastide ao discutir sobre as 

religiões africanas no Brasil quando descreve o modo como o branco se 

comportava em relação às religiões dos descendentes de africanos, que serve 

aqui para demonstrar a recriação de cantos escravos entre os sambistas: “o 

branco não se interessava pela religião de seu escravo a não ser na medida 
                                                 
217No capítulo 2 eu já havia discutido sobre algumas cidades onde o jongo persistiu como Tietê, 
Cunha, Pindamonhangaba e bairros da capital como Vila Santa Maria e na região 
metropolitana como Barueri. 



 

 

154

em que esta podia ter alguma influência, seja em perturbando seu sono pelos 

sons roucos de suas vozes quando cantavam, o tantã ensurdecedor de seus 

tambores.”218 

 A questão agora a ser observada não é a relação entre brancos e 

negros, mas é a especificidade do canto dos escravos o que estou discutindo: 

“os sons roucos de suas vozes”. As recriações desses cantos no século XX 

foram produzidas em certa medida por algo que se faz pela “atitude mental, 

formas de comportamento e de tendências sentimentais”219. Essas recriações 

sonoras foram vividas com africanos recém-chegados na primeira metade do 

século XIX  e num segundo momento com os escravos rurais das plantações 

de café na segunda metade do século XIX220. 

 Essa permanência-ressignificação do cantar se faz por essa dimensão 

da atitude mental, formas de comportamento e tendências sentimentais, que 

muitas vezes dizem respeito às relações de parentesco com o modo como se 

processou a cultura afro. Geraldo falava constantemente de cantos que havia 

aprendido com sua avó e sua mãe quando era criança nos anos de 1930, que 

cantavam músicas que se remetiam aos tempos da escravidão: 

 

 

Oi tiá, 

 tiá, tiá,  

oi tiá de junqueira  

                                                 
218Roger Bastide, As Religiões Africanas no Brasil, p. 184.  
219Roger Bastide, As Américas Negras, p. 185. 
220No capítulo 2 eu já havia discutido sobre a contribuição de povos bantos no Brasil do século 
XIX e no processo pós-abolição.  
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tiá221. 

 

  

É possível falar dessas recriações culturais em pleno século XX? Sim, 

por dois motivos: o primeiro em relação à temporalidade como  experiência 

vivida; a segunda pela constante seleção, recriação e recombinação de 

tradições do passado. 

 A questão da temporalidade se vincula a uma noção de tempo que não é 

linear, segundo a qual o presente se distanciaria numérica e continuamente do 

passado. Diferentemente dessa concepção, vejo a relação entre contribuição 

do passado e recriação no presente se fazendo sob uma temporalidade que é 

experiência concreta. Passado e presente a partir de experiências concretas 

misturam-se, relacionam-se, movem-se a partir das trocas humanas e não a 

partir do calendário. O presente é o acúmulo de experiências do passado que 

se faz sob a seleção do que foi vivido. Não é o passado no presente, tal como 

foi na sua totalidade, mas selecionado, transformado e ressignificado servindo 

às exigências do presente.  

 Não pretendo tornar esse texto fruto de uma ideologia que quer ver 

“africanismos” onde não existem, sendo que às vezes a realidade diz outra 

coisa. Esse perigo ocorre quando se parte de generalizações ou mera 

desconfiança vazia. Nesse sentido comete-se o erro de “querer encontrar em 

                                                 
221Canto depoimento ao programa Ensaio, TV Cultura, 1992. 
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toda parte traços de civilizações africanas, onde desde há muito tempo não 

mais existem”222. 

 Por outro lado, não se deve cometer outro erro, o de que não há mais 

nada da África, entregando-se a uma outra ideologia que é a do 

branqueamento puro, o que funcionaria em sentido oposto à ideologia do 

africanismo puro. É preciso tomar cuidado com a negação da “África para não 

ver em toda parte mais que “o negro””223 sem passado. “Cada caso deve ser 

estudado à parte, analisado cuidadosamente; nesse domínio, toda 

generalização corre o risco de mascarar realidades profundas, para só deixar 

transparecer a ideologia do autor”224. 

 Não parto de generalizações a respeito das interferências africanas e 

escravas, mas de algo específico que é o canto de Geraldo registrado nos seus 

discos, particularmente o LP “O canto dos escravos”, gravado em 1982. Esse 

terceiro e último disco, que Geraldo participa em parceria com Clementina de 

Jesus e Doca da Portela, significa um marco na história da música popular 

brasileira. Possui uma singularidade ímpar ao resgatar e reinterpretar 

“visungos” que escravos mineiros cantavam no século XVIII deixando explícita 

a recriação desses “africanismos” no final do século XX. 

 Os visungos interpretados por Geraldo Filme, Clementina de Jesus e 

Doca da Portela foram recolhidos pelo pesquisador Aires da Mata Machado 

através de sua pesquisa etnográfica com moradores-cantores da cidade de 

                                                 
222Roger Bastide, As Américas Negras, p. 27. 
223Roger Bastide, As Américas Negras, p. 27. 
224Roger Bastide, As Américas Negras, p. 27. 
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São João da Chapada, município de Diamantina, em Minas Gerais225, 

mostrando cantos com explícitos sinais de um dialeto banto que se fez em 

negociação entre línguas diferentes226. 

 Nesse disco ficam visíveis e audíveis como os escravos negociavam 

as línguas vindas da África Central e Portugal, numa zona em que a fala se 

estruturava a partir de uma improvisação, já que um processo de incorporação 

de novos códigos lingüísticos ainda se fazia com a chegada de africanos e sua 

inserção num novo ambiente cultural. 

 Na análise das letras percebe-se que quando os escravos cantavam 

os visungos, faziam-no dentro de uma experiência social que era a da 

escravidão e sob uma cultura vivida que determinava o que se cantava 

dependendo da situação. Isto é, cantavam-se determinados visungos diante da 

situação vivida, qual seja, da escravidão em Minas Gerais no século XVIII.  

 Geraldo Filme, Clementina de Jesus e Doca da Portela reproduzem 

esses cantos e os interpretam dentro de seus tempos históricos. Eles 

recompõem esses cantos para a sociedade brasileira do final do século XX. 

Cantam dentro de um contexto de liberdade e de cultura de massas. Na 

contracorrente da massificação sonora, resgatam um patrimônio cultural 

deixado pelos escravos. Há com esse disco, a tentativa de se fazer um ajuste 

de contas com o passado e libertá-lo desse mesmo passado, tornando-o 

contemporâneo. É uma reinvenção da tradição como bem sugere Raymond 

                                                 
225Aires da Mata Machado, O Negro e o garimpo em Minas Gerais. Informações extraídas do 
disco O canto dos escravos, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
226O que chamo de negociação vincula-se a uma situação onde há conflito, disputa, interesses 
de partes distintas. Nesse sentido, negociar aqui é apontar para uma idéia de equilíbrio instável 
e possível. 
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Willian ao escrever que a evocação de uma ancestralidade ou de uma 

determinada tradição se faz de forma seletiva e intencional ou não, para servir 

a um processo de identificação social e cultural227.  

  No livro “O Negro e o Garimpo em Minas Gerais” Aires da Mata 

Machado recolheu sessenta e cinco cantigas. No disco há, quatorze cantigas, 

sendo onze delas acompanhadas de tradução e comentários. Vou analisar e 

comentar essas cantigas que estão no disco, pois aí está a presença e a 

interpretação de Geraldo Filme. 

 No disco, os visungos aparecem sob temas distintos. Agrupei-os em 

cantigas de protesto ao cativeiro, cantigas de crenças religiosas e cantigas de 

desafio e diversão. 

 

 

Visungos de protesto 

 
 
Canto I –  
Ia uê ererê aiô gombê 
Com licença do curiamdamba 
Com licença do curiacuca 
Com licença de sinhô moço 
Com licença de dono de terra228 

 

 

                                                 
227Raymond Willians, Marxismo e Literatura, p. 118. 
228“O cantador pede licença “ao mais velho, ao cozinheiro que também sabe cantar, ao sinhô 
moço e ao dono de terra” (ou lavra) para poder cantar”. Disco. O canto dos Escravos: 
intepretados por Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 
1982. 
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 Esse visungo retrata a importância que a música tem para o cantador. 

Pede licença para fazê-la. A música alivia a dor do cativeiro, mesmo sob a 

vigilância do sinhô moço dono de terra. Reconstrói uma sensibilidade 

estilhaçada pela diáspora, contribui no sentido de recompor uma humanidade 

que estava sendo vivida fora e longe das Áfricas. O canto do escravo, nas 

vozes de Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca da Portela pressupõem 

manter acesa uma africanidade em constante processo de transformação e 

construção da afro-brasilidade. 

 

Canto II- 
Muriquinho piquinino, 
ô parente 
muriquinho piquinino 
de quisamba no cacunda 
purugunta adonde vai 
pru quilombo do Dumbá 
ei chora-chora mgongo ê devera 
chora, mgongo, chora (bis)229 

 

 

 É a imagem da resistência escrava que marca todo o período da 

escravidão no Brasil e aqui em particular em Minas Gerais. Imagens da 

resistência que revelam os escravos, não se percebendo como coisas. A fuga 

traz junto um pensamento que deseja um outro horizonte, um outro projeto. 

São imagens da resistência, onde o quilombo era o refúgio, a experimentação 

e reconstrução da liberdade e de uma sociabilidade anti-segregacionista. 

 

 

                                                 
229“O moleque, de roupa às costas, vai fugindo para o quilombo do Dumbá. Os outros que 
ficam choram não poder ir também”.in: O canto dos Escravos: interpretados por Clementina de 
Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
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Canto III 
Oenda auê, a a! 
Ucumbi oenda, auê, a ... 
Oenda auê, a a! 
Ucumbi oenda, auê, no calunga. 
Ucumbi oenda, ondoró onjó 
Ucumbi oenda ondoró onjó 
Iô vou oendá, pu curima auê 
Iô vou oendá pu curima auê230 
 

 

 

 Revela os negros e negras que as águas do Atlântico nunca os 

separou. A idéia do mar, das águas, da calunga, mostra como o Atlântico pode 

ser visto como um espaço líquido que liga a história dos negros das Áfricas 

com as Américas. E aqui, nesse canto, a calunga liga a história dos negros das 

Minas com as Áfricas. Ao ser esse canto reinterpretado por Clementina de 

Jesus, Geraldo Filme e Doca no final do século XX, refaz um pedaço dessa 

história do Atlântico, especificamente do Atlântico-sul, mantendo a idéia da 

ligação e não da separação entre os brasis e as Áfricas. 

 

Canto IX, X e XII 
Ei ê lamba, 
Quero me cabá no sumidó 
Quero me cabá no sumidó 
Lamba de 20 dia 
ei lamba, 
quero me cabá no sumidá 
Ei ererê231 

 

 

                                                 
230“o sol está entrando, vamo-nos embora para o rancho 
     o sol entrou, vamos para o rancho” – eu vou entrar é para minha faisqueira”. 
É admirável a permanência da idéia de mar. Perguntados, todos os informantes traduziram por 
mar a palavra calunga” in: O Canto dos Escravos: intepretados por Clementina de Jesus, 
Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982.  
231“O negro queixa-se do serviço duro (lambá) e pede a morte”. in: O Canto dos Escravos: 
intepretados por Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 
1982, 
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 A lambá, ou seja, o trabalho escravo leva o escravo a cantar a morte 

como a possibilidade última de se livrar da escravidão. O canto IX revela, ao se 

pedir a morte, um inconformismo com aquilo que estava estabelecido. Nesse 

sentido, esse visungo, nos traz dimensão de uma luta constante para não se 

deixar vencer. Se a morte é a saída contra a lambá, então que assim seja. 

 

Canto X 
Ei ei, qui foi, na fonte (bis) 
Sinhora me disse 
Qui foi na fonte, 
Qui foi na fonte 
Sinhora me disse 
Qui foi na fonte 
Com dois barri; 
Qui foi na fonte Sinhora me disse, 
Com dois barri. 
Ei ê ei ê232 

 

 

 O canto X é mais um visungo de trabalho. Tema recorrente que 

ocupava em grande medida as motivações para o canto. Lamenta-se o 

sofrimento, não como aceitação, mas como dimensão da existência.  

 

 

Visungos de louvação religiosa 

 

 

Canto IV- 
Ei ê! Oia pru céu, oia pru céu! 
Puru tera riabo t”inganou, muriquim 
Puru terá riabo t”inganou, João Inácio 
Oia puru céu! 
Puru terá riabo t”inganou 

                                                 
232“Cantiga de secar água. Os trabalhadores secam a água das catas com barris: vai um cheio, 
volta outro vazio. Daí o sentido da cantiga” in: O Canto dos Escravos: intepretados por 
Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
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Ai! erêrê233. 
 

 

 Para os negros e negras, a religiosidade vivida intensamente na 

relação espiritual com o mundo dos ancestrais e deuses sempre fora uma 

experiência central na vida das Áfricas tradicionais. No Brasil essa dimensão 

da existência das Áfricas dos grupos bantos nunca se apagou, pois houve, 

processos de negociações com as cosmologias do cristianismo católico. Com 

esse visungo é possível flagrar como essas populações negras escravizadas 

inventam uma religiosidade híbrida.  

 No canto de número XI, essa relação fica ainda mais explícita: 

 

 

Canto XI 
Aiô!... T’Angananzambê, aiô!... 
Aiô!... T’Angananzambê, aiô!... 
Ê calunga qui tom’ ossemá, 
ê calunga qui tom’anzambi, aiô!... 

 

 

 Deus e Ave-Maria ocupam o mesmo lugar que Anzambi, 

provavelmente Nzambi-Apungo, o Deus criador de todas a coisas da região do 

Congo. Nzambi-Apungo é o primeiro ancestral, o criador do universo, dos 

homens, da terra, das águas, da natureza em todas as suas dimensões: 

mineral, vegetal e animal. 

  

                                                 
233“cantiga de mofa ou insulto, conforme o caso. Outro exemplo de sincretismo religioso”. in: O 
Canto dos Escravos: interpretados por Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora 
Eldorado, São Paulo, 1982.  
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Canto XII 
S.João foi no céu, foi passiá 
Foi visitá Noss’Sinhô – 
S.João foi no céu, foi passiá 
Foi visitá Noss’Sinhô – 
S.João foi no céu? 
S.João foi no céu, é dévera 
S.João foi no céu, é mentira. 
Omenhá, omenhá rôssequê 
Omenhá, omenhá rôssequê 
Omenhá, omenhá 
Rôssequê. corôá234 

 

 

 Nesse visungo de trabalho e louvação religiosa, a água é a temática 

central. “Omenhá rôssequê”, significa que o trabalho fora cumprido. Havia uma 

percepção dos escravos diante da situação desfavorável. O canto, e a 

louvação a deuses africanos e católicos se transformavam numa possibilidade 

de experimentação da liberdade. Se do ponto de vista objetivo essa liberdade 

não existia, do ponto de vista dos desejos ela era experimentada através da 

música. 

 

Canto XIII 
Purrú! Acoetô- Caveia?Galo já cantou, rê rê 
Cristo nasceu, dia ‘manheceu 
Galo já cantou, Galo já cantou, rê rê 
Cacariacô. Cristo no céu 
Galo já cantou.“O cantador mestre, chamando: Purrú, acoetô  
olá, 
companheiros”. “A turma, responde: Caveia? (que é lá)” 
galo já cantou, rê, rê, cristo nasceu 
dia amanheceu, galo já cantou. 
galo já cantou, rê, rê, cacariacô 
cristo no céu. Galo já cantou235. 

 
 

                                                 
234“cantiga de secar água “omenhá rôssequê”: a água está no cascalho, isto é, já chegaram ao 
fundo da cata, o trabalho de secar água acabou”. in: O Canto dos Escravos: interpretados por 
Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
235Geraldo Filme, Clementina de Jesus e Doca da Portela. Disco - O Canto dos Escravos, 
gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
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 É o canto do amanhecer, do recomeço, do retorno do dia, do tempo 

vivido pelo trabalho, da repetição da experiência escrava. 

 

 

Visungo de visaria e diversão 

 

 

Canto VI 
Mia cavalo anda em pé, iorô! 
Mia cavalo anda em pé, iorô! 
O riabo leva o cavalo 
Mia cavalo anda em pé 
Ei! Cavalo! 
Purrú, cavalo? 
Ei! Cavalo qui puto ô nguenda 
Oiô, cavalo! 
Purrú, cavalo!236 

 

 

 Gabar-se do cavalo talvez fosse uma das raras oportunidades do 

negro mostrar algum tipo de poder e status numa sociedade que o 

estigmatizara como escravo. Os cantigas de diversão misturavam-se sempre 

com as cantigas de devoção religiosa, pois não havia separação de eventos no 

momento de cantar os visungos. Aqui nesse visungo, especificamente, a 

imagem do animal é tomada como motivo de canto para expressar uma 

realidade cotidiana. É uma imagem metafórica que as vezes se fazia para 

tornar o canto indecifrável para os brancos. Era uma forma de driblar uma 

cultura hegemônica para manter a sua própria. 

 

                                                 
236“O negro gaba as qualidades de seu cavalo. Na segunda parte da cantiga, incita-o a que 
ande depressa” in: O Canto dos Escravos: interpretados por Clementina de Jesus, Geraldo 
Filme e Doca, gravadora Eldorado, São Paulo, 1982. 
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Canto XIV 
Uangá ô assoma, 
Qui popiá 
Qui dendengá 
Uanga auê 
Uanga ô assoma 
Qui popiá, 
Qui dendengá 
Uanga auê, ererê237 

 

 

 Esse visungo de visaria mostra como os escravos forjavam brechas 

para não trabalhar, em buscar no feitiço a razão para algum tipo de problema, 

enganava-se provisoriamente o sistema escravista.  

 A tradução e comentário desse canto conta que os trabalhadores 

enfeitiçavam os rivais de visaria (improvisos de versos). Tais feitiços eram 

feitos com a boca colada à terra. Essa imagem da boca na terra é a efetivação 

do ato  do que se deseja. 

 O feitiço como motivo para livrar-se do trabalho é uma reinvenção de 

religiosidade banto entre os escravos de Minas Gerais. Acreditar no feitiço era 

de alguma forma reviver uma cultura que havia ficado do outro lado do 

Atlântico. Uma cultura dotada de um pensamento com outra significação 

humana em que realidade racional e espiritual não se separam.  

 Há o mundo da racionalidade, da consciência do trabalho escravo, 

mas há também o mundo da experiência sensível, espiritual, rota de fuga da 

escravidão: o enfeitiçamento, algo que escapa a uma explicação racional. 

                                                 
237“O trabalhador se queixa de estar com feitiço, por conseguinte, não pode trabalhar. Os 
cantores enfeitiçavam os rivais, tirando-lhes a voz. Para isso, como ficou dito, entoavam 
melopéias prostrados no chão, com a boca colada à terra. Ainda hoje, apontam-se casos 
concretos de tais feitiçarias. Alguns feiticeiros tinham poder de chamar nuvens de maribondos, 
que iam atormentar os negros do grupo adversário. 
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“Evidentemente a capacidade de apreensão destes, lastreada por uma 

estrutura mental cartesiana, nunca poderia vislumbrar as manifestações do 

sagrado e do profano senão como eventos estanques”.238  

 Há nesse visungo de enfeitiçamento a evidência da continuidade 

entre os planos físico e espiritual.  

 

 

Os povos bantos como os balubas percebem o mundo como 
uma teia em interação, forças de diferentes tipos e intensidades 
que tendem ao equilíbrio. Num universo sacralizado, qualquer 
ação do homem ganha caráter ritual, direcionando-se para 
equilibrar a sua força vital com as demais energias do cosmo. E 
convivem em continuum o mundo dos homens, da materialidade, 
e o mundo invisível, dos ancestrais e divindades.239 

 

  

 As cantigas representavam, de certa forma, algumas estratégias de 

preservação de costumes. Negociava-se com valores brancos, sobretudo os de 

ordem religiosa, incorporando o cristianismo católico com seus santos e 

deuses. Por outro lado, mantinham marcas de danças de terreiro ao 

conservarem certas práticas culturais trazidas das Áfricas como os dialetos e 

segredos de cânticos para manter códigos específicos. Os visungos 

funcionavam na mistura dessas duas estratégias. Revelavam-se quando eram 

cantados em português e louvavam santos católicos, e escondiam-se quando 

mantinham laços internos, quando cantavam em dialeto banto e efetuavam 

cantigas de incorporação de “feitiços”. Há um nítido sentido de resistência e 

                                                 
238Paulo Dias, A Outra festa, p. 867. 
239Paulo Dias, A Outra festa, p. 867. 
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incorporação sendo vividas continuamente, pois matizes religiosos africanos 

aparecem em negociação com matizes religiosos cristãos. 

 A gravação e interpretação desses visungos feitas por Geraldo Filme, 

Clementina de Jesus e Doca podem ser associados a uma certa 

continuação/transformação de expressões culturais banto-descendentes que 

se fizeram com e após a diáspora. Recuperar esses cantos é refazer e 

continuar uma memória sonora. Portanto, as Áfricas, para esses músicos, 

aparecem como uma utopia possível em dois sentidos. Primeiro no sentido de 

que são o berço, o passado rememorado, a preservação da história. O 

segundo sentido é de que elas não são somente passado, mas um futuro a ser 

conquistado na medida em que são lembradas. Dessa forma, há um desejo de 

mudança na direção contrária do que está instituído. O desejo se configura 

como um sonho e um horizonte aberto para um novo futuro. O disco, os 

arranjos e as interpretações dos visungos passam a possuir essa significação 

estética, isto é, são pequenos sinais de que uma outra história é possível.  

 

A função dos instrumentos: sobre as relações de estruturas sonoras 

entre musicalidades da África Central e São Paulo 

  
  

A função dos instrumentos utilizados nesse disco vão em direção, assim 

como nas letras, de uma continuação/transformação das expressões culturais 

banto-descendentes. Essas expressões pouco se desagregam, mesmo sob o 

forte impacto do tráfico, da diáspora, da escravidão, do colonialismo cultural e 

do processo de urbanização forjado com o capitalismo industrial. Atabaques, 
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xequerê, agogô, ganzá, afoxê, caxixi, tronco, cabaça240, instrumentos usados 

nesse disco remetem-se à África Central e deixam evidentes esses registros 

culturais dos povos dessa região. Essas instrumentações, arranjos, escolhas 

das músicas e as formas de interpretá-las constituiu um contraponto e 

resistência cultural na contemporaneidade. 

 Geraldo Filme, Clementina de Jesus e Doca reinventam essas 

instrumentações nas suas experiências de vida. Refazem para si e para os que 

ouvem o disco essa africanidade no Brasil. Para quem ouve o disco, percebe-

se a proposição de uma estética musical que se move para uma afro-

brasilidade tanto poética como ritmicamente. Essa é a forma e o conteúdo 

estético que o disco permite notar. 

 Do ponto de vista rítmico, os tambores são os instrumentos básicos 

de formação do núcleo rítmico dos visungos. Os tambores nesse disco ocupam 

um lugar de destaque. Assumem aquilo que na África Central se interpreta 

como “um ser animado, possui princípio de vida, ele é espírito, une os homens 

entre si e às divindades”241 

 O etnomusicólogo congolês Kazadi Wa Mukuna, já havia percebido 

muito bem esses registros culturais dos grupos bantos da África na música 

popular brasileira. Em que medida a textura sonora trazida pelos povos da 

África Central interferiram na constituição das musicalidades afro-brasileiras 

como o jongo, o samba umbigada, o samba de bumbo e o samba urbano e que 

em São Paulo também constituíram sua historicidade? 
                                                 
240Esses são instrumentos utilizados na gravação desse disco. Entre os instrumentos como 
agogô, tambores de tronco há a contribuição também dos povos iorubas já que esses 
instrumentos estão presentes não só na região da África-central mas também na África 
sudanesa. 
241Niangoran-Bouah, 1981, apud: Paulo Dias. A Outra Festa, in Festa e Sociabilidade na 
América portuguesa, p. 869. 
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 As respostas para tal indagação irei verificar na sensibilidade auditiva ao 

ouvir os sambas de Geraldo e na literatura sobre o tema, como encontrado em 

Kazadi Wa Mukuna em seu “Contribuição Banto na Música Popular 

Brasileira”242.  A sensibilidade auditiva como método é aquela que permite 

dialogar com as sensações humanas: é como estar de frente a um cheiro, cor, 

som e lembrar de uma experiência vivida. Esse é um método: a partir da 

sensação auditiva com a escuta da música, entender a experiência dos 

registros africanos em nossa memória. A outra metodologia adotada será a do 

diálogo com outros autores que lidaram com o tema. 

 Kazadi afirma haver uma interferência em dois sentidos. Um primeiro 

que se relaciona com os ciclos rítmicos herdados das Áfricas. Um segundo que 

se relaciona com a instrumentação trazida das Áfricas como a cuíca, o caxixi e 

o agogô243, escreve ele também que esses registros culturais vêm dos povos 

bantos, dentre eles, o conjunto de grupos que ocupavam o antigo reino do 

Congo. 

 Não pretendo discutir as questões técnicas da música, mas sim o 

significado antropológico e histórico desses instrumentos e ciclos rítmicos 

banto. kazadi Wa Mukuna afirma, a partir de demonstrações da escrita musical, 

que os modos de tocar os instrumentos no Brasil se mantiveram dentro de uma 

estrutura rítmica que remete à região de Congo-Angola. O que posso entender 

é que os princípios básicos daquela cultura sonora permaneceram como 

contraponto à tentativa de desafricanização da cultura negra no Brasil. Mesmo 

                                                 
242Kazadi Wa Mukuna. Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira: perspectivas 
etnomusicológicas, .2000. 
243Kazadi fala também do berimbau. No Brasil esse instrumento esteve relacionado 
intimamente com a música e dança capoeira. Aqui me atenho aos instrumentos que 
historicamente estiveram ligados ao samba paulista. 
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algumas desestruturações dos costumes que houveram nas Áfricas, 

provocadas pelo tráfico, pela travessia, a escravidão e os desajustes sociais 

vividos pelas populações negras pós-abolição não são suficientes para apagar 

esses princípios básicos intrínsecos à estrutura musical.  

Um exemplo disso é o disco gravado por Geraldo Filme, Clementina de 

Jesus e Doca da Portela no final do século XX, exatamente cem anos após a 

abolição, o que demonstra a força e a importância cultural que os grupos 

negros atribuíram à música. Ela é uma das expressões da cultura que permite 

religar o presente com o passado, manter viva uma memória sonora e o que 

tudo isso envolve; ciclo rítmico, jeito de tocar, formas de dança, entonação da 

voz e, sobretudo, uma maneira de processar o pensamento em relação ao 

mundo. A música expõe uma especificidade humana em termos de estética 

sonora, subjetividade e modo de pensar.  

 Numa recente pesquisa, o historiador e músico Saloma Sallomão Jovino 

da Silva encontra diversos instrumentos africanos usados pelos escravos 

durante o século XIX, na região sudeste do Brasil e usados também nas 

Áfricas. Entre esses instrumentos estavam o Cacoxe e a Tihumba, todos eles 

instrumentos cordofônicos244. Ao colidir as informações trazidas por Saloma 

Salomão Jovino da Silva, sobre os instrumentos e musicalidades vividas pelos 

escravos no século XIX, com os instrumentos usados pelos negros no século 

XX, vamos nos deparar com o desaparecimento desses instrumentos. O que 

se encontra são os violões, os cavaquinhos, os pandeiros, os tambores de som 

mais graves como o bumbo, e a permanência daqueles citados por Kazadi 

                                                 
244Saloma Salomão. Memórias Sonoras da Noite. Tese de Doutoramento em História, PUC-SP, 
2005. 
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como a cuíca, o agogô e o caxixi. Os instrumentos que desapareceram foram 

os de base cordofônica e o que permaneceram foram os de base percussiva.  

Uma resposta do porquê os instrumentos de base percussiva se 

mantiveram ao longo do século XX se explica pela função que o tambor possui 

na música e na cultura africana, assim como já apontado por Niangoran-Bouah 

como um ser animando que possui o princípio de vida, dotado de espírito, 

unindo os homens entre si e os deuses, e que vai continuar, por exemplo, entre 

os negros paulistas, pois identifico os tambores de tronco sendo executados 

nas danças de umbigadas na década de 60 na vila Santa Maria região oeste da 

capital.  

O que se apagaram foram certas culturas materiais vividas com os 

instrumentos de corda. Mas os fazeres e saberes musicais não se apagaram. 

Ou seja, as musicalidades que ecoavam daqueles instrumentos foram 

transferidos para outros. O que se modificou foi o modo de tocar e de certa 

forma as experiências sociais vividas pela música, que também se alteraram, 

sobretudo com o samba que se desenvolve no mundo urbano das cidades 

brasileiras. Isso permite supor que, mesmo com o desaparecimento de alguns 

instrumentos africanos no processo de urbanização, as motivações, as 

sensibilidades, a consciência de conservar costumes musicais ficaram. 

Outra questão importante apontada por Kazadi é a especificidade 

daquilo que chama de “time-line” na música africana presente na música 

brasileira. Esse time-line seria uma espécie de linha-guia executada por um 

instrumento percussivo ou harmônico permitindo que as vozes, dançarinos e 

outros instrumentos possam se guiar. Normalmente essa linha guia é dada por 
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um tamborim. Mas pode também ser dado por outros instrumentos, tais como 

um tambor ou até mesmo um violão245. 

 Essa questão da linha-guia dada por um instrumento pode ser notada na 

entrevista que Geraldo Filme concedeu ao programa Ensaio da TV Cultura em 

1992. Durante todo o tempo da entrevista, Geraldo canta as músicas com o 

acompanhamento de um tamborim, que serve como guia para a sua 

interpretação e para os demais instrumentos. Mas nem sempre o tamborim 

dava a linha-guia para as músicas a serem cantadas. Às vezes, como Kubik já 

alertara, estava no violão o tom e o pivô para orientar o desenho melódico-

harmônico e o desenho rítmico.  

 Kazadi relativiza a interferência banto na música popular brasileira. Ele 

escreve que a permanência ocorre dentro dos princípios estruturais orgânicos 

da música, mas princípios ligados a valores étnicos foram transformados. A 

ruptura com a cultura africana ocorre, sobretudo, no plano ritualístico e 

religioso, ou seja, na bacia do Congo a música possui uma importância ritual e 

religiosa ligada à dinâmica social vivida pelos grupos comunitários. No Brasil a 

música, especificamente o samba, se constitui ora fora, ora dentro da órbita 

sagrada. Exemplo disso é o samba ligado ao carnaval que historicamente 

esteve associado ao mundo profano, sendo às vezes demonizado em seu 

sentido246. Ao contrário do carnaval, há musicalidades que estiveram 

intimamente associadas à dimensão religiosa como o jongo, as congadas, as 

músicas de terreiro do candomblé, umbanda, macumba e os visungos. 

                                                 
245A questão do time-line proposta por Kazadi Wa Mukuna e Gehard Kubik pode ser observada 
em Carlos Sandroni no seu livro Feitiço Decente, p. 34. 
246Maria Clementina diz que os entrudos eram pequenos carnavais vividos pelos pobres no Rio 
de Janeiro que ocorreram antes da espetacularização dos carnavais cariocas que passaram a 
ter outros e novos sentidos, Ecos da Folia, p. 21-87. 
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 Em São Paulo a experiência vivida pelos negros com o samba ocorre 

com certas peculiaridades. Há uma profanação do samba ligado ao carnaval, 

mas há também uma vivência muito intensa com a religiosidade. As idas de 

Geraldo, a partir das décadas de 30 e 40, à cidade de Bom Jesus do Pirapora, 

faziam-se pelas noites que passavam ao som dos bumbões nos barracões, 

mas também se faziam pela manutenção da fé em torno da festa religiosa que 

ocorria todo ano no mês de agosto. Mas havia um convívio muito bem 

administrado por Geraldo, sua família e os outros negros que lá iam dançar o 

samba e rezar na procissão. Viviam-se simultaneamente o sagrado e o 

profano. Experiências distintas que possuíam temporalidades múltiplas, mas 

que se misturavam formando um aspecto peculiar daquela cultura vivida. 

 As festas religiosas vividas por Geraldo em Bom Jesus de Pirapora 

ocorriam dentro de uma órbita cristã e católica. Havia certa reinterpretação dos 

valores religiosos. A imagem adorada por Geraldo não eram os Minkisi 

africanos e sim Bom Jesus. Mas sendo diferente havia de certa forma uma 

reinterpretação daquele universo em novo contexto e território. Talvez Bom 

Jesus fosse uma releitura dos Minkisi que podiam estar guardados na memória 

social e se manifestaram sob novos sígnos. Talvez. 

 As alterações apontadas por Kazadi no plano étnico contribuem para 

pensarmos uma questão: que um africanismo puro não sobreviveu no Brasil e 

em São Paulo. Houve interferências africanas que foram mantidas num 

processo de renovação constante. Isso significa dizer que essas interferências 

fazem parte de uma dinâmica social da vida dos negros que foram se 

constituindo na cidade, como por exemplo, os instrumentos que para cá foram 
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transplantados como o agogô, a marimba, o caxixi, tambores de tronco, a cuíca 

e instrumento monocórdico como o berimbau.  

Nas Áfricas cada instrumento desses possuía funções específicas 

ligadas a planos da vida social, religiosa e do mundo natural: “cerimônias que 

marcam o ritmo de vida em sociedade ou invocam aquilo que nessa região as 

comunidades tribais definem como ‘espíritos protetores da sociedade, de onde 

vêm as forças vitais’.”247 

O caxixi, uma cesta feita de junco trançado com pedras dentro para 

propiciar o som, tem uma alça na parte superior onde o tocador o pega para 

executá-lo. Na região de Congo-Angola, especificamente na região do Kasai, 

tinha a função associada a cerimônias para gêmeos. Entre o grupo Kubas, o 

mesmo instrumento possui uma função ligada cerimônias de iniciação. Entre os 

Bakongos, grupo que esteve muito presente no Brasil, o caxixi infiltrou-se em 

quase todas as cerimônias “tribais”248.  

No Brasil e em São Paulo esse instrumento tomou feições totalmente 

diferentes em relação à África. O caxixi aqui acabou tendo funções específicas 

como um instrumento presente no samba de complementação rítmica. Assim 

ocorreu também com o agogô, um idiofone metálico que sobreviveu aos anos 

de escravidão, chegando ao século XX. 

Quanto a cuíca, há controvérsias sobre a sua origem. Pois está 

localizado em várias regiões do mundo como Oriente Médio, na África e  na 

Europa. Pouco importa a origem, se considerarmos haver uma circulação de 

culturas onde os instrumentos musicais estão dentro dessa dinâmica de troca. 

                                                 
247Kazadi Wa Mukuna, Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira: Perspectivas 
Etnomusicológicas, p. 158. 
248Idem, p. 159. 
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Ao que tudo indica, para Kazadi, a estrutura do instrumento localizado no Brasil 

traz relações com a região de Congo-Angola. A cuíca, um instrumento de 

fricção com uma haste na parte interna colada à membrana do tambor, é 

tocado nas Áfricas como os sambistas cariocas e paulistas a executam, ou 

seja, puxando a haste por meio de um pedaço de pano molhado para extrair o 

som.  

Se há essa semelhança no modo de tocar, há diferenças quanto aos 

seus significados. No samba a cuíca tem a função melódica e rítmica para a 

música. Ao ser executada extrai-se dela sons libidinosos. Nas Áfricas, na 

região de Congo-Angola, o som da cuíca simboliza “a voz misteriosa, seja do 

leopardo, do leão, ou do pássaro”. Em certas tribos como os Kubas e os 

Kongos a cuíca “simboliza o leão no acampamento de iniciação dos 

rapazes249”.  

Se a primeira alteração estrutural apontada por Kazadi se fez nos planos 

dos valores étnicos e religiosos, a segunda, verificada por mim, ocorre no plano 

da dimensão estética das musicalidades vividas em novo território e contexto. 

 Nas Áfricas, a idéia de estética não pode ser aplicada com os mesmos 

sentidos que se fez em sociedades de experiências industrializantes. A música 

tradicional nas Áfricas estava muito relacionada à dimensão da vida cotidiana 

da comunidade e da própria cosmogonia religiosa. Portanto, a dimensão 

estética em Congo-Angola, como externalização de sentimentos subjetivos, 

deve ser considerada nesses termos. Por exemplo, os padrões de 

comportamento subjetivo emanados através da música, de servir de elo de 

ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os sentimentos que 

                                                 
249Idem, p. 159. 
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nascem dessa relação são de “transe” e diálogo com os ancestrais, 

significando uma leitura, visão de mundo e um sentido de história específico 

desses povos da África Central. O sentido de história desses povos é 

determinado, sobretudo, pela visão cosmológica do mundo.  

Robert Farris Thompson, em seu Flash of the Spirit250, discute a religião 

no Congo, encontrado um cosmograma que se define como um círculo cíclico 

onde vida e morte não se separam. O equilíbrio entre esses dois estágios é 

propiciado pela experiência e crença na reencarnação. Nela a morte está 

intimamente relacionada ao nascimento. Pois uma pessoa quando morre 

transforma-se em um ancestral ou em um espírito ligado ao mundo natural 

como uma cachoeira, rocha ou rio. É nessa ligação entre vida e morte que se 

faz o sentido de história. Um sentido que não possui uma temporalidade linear 

de começo, meio e fim. Mas o que se percebe é uma visão circular da história 

onde temporalidade de começo, meio e fim não estão definidos.  

 A externalização de sentimentos subjetivos provocados pelo samba em 

São Paulo deve ser considerada sob outros prismas. Toda a trajetória de 

Geraldo Filme se deu em um ambiente de urbanização movido por uma 

dinâmica de cidade industrial. Portanto, o samba feito por Geraldo é vivido por 

essas circunstâncias históricas específicas da cidade de São Paulo. E é nesse 

espaço que penso que seja possível pensar numa africanidade ressignificada. 

Ao regravar os visungos em fins do século XX, havia em Geraldo uma 

intencionalidade de intervir num tempo, espaço e sociedade de consumo de 

massa. Desse modo, os visungos podem ser pensados e sentidos como um 

contraponto aos regulamentos impostos e instituídos pela indústria fonográfica. 

                                                 
250Robert Farris Thompson. Flash of the spirit, p. 103-158. 
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Os visungos trazidos para a sociedade de consumo de massas 

representam um desvio aos padrões. Um sinal de que nem tudo pode ser 

controlado. Um indício de que a capacidade de criação artística ainda pode 

viver e propor sensações de liberdade e sentimentos que ainda não foram 

aprisionados. 
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Capítulo IV- Por entre a cidade objeto, fragmentos da experiência sensível 

de Geraldo Filme.  

 
Eu e o Zeca da Casa Verde, esfolava uns 

bichaninho para empachar tamborim...então 
eram aqueles tamborins quadrados. Não 

tinha tarraxa, era tachinha e fogo e dá-lhe 
jornal251 

  
  
 A partir de certas imagens fotográficas da cidade vê-se que o processo 

de urbanização e industrialização marcou profundamente a história da cidade 

de São Paulo no século XX, pois alterou as relações sociais, o sistema político, 

administrativo e econômico.  

 Essas alterações podem ser percebidas, a partir dos anos 30, com a 

intensificação das transformações urbanas e industriais. Mas se do ponto de 

vista dos grandes eventos, como a política, a economia e arquitetura, a história 

se fez dessa forma, do ponto de vista social, da história vivida no cotidiano, 

esse processo de urbanização e industrialização irá apresentar dissonâncias 

de vivências, uma multiplicidade de tempos históricos e a coexistência de 

diferentes culturas.  

 No meio desse turbilhão que tem como epicentro a industrialização e 

novas remodelações urbanas com edifícios, alargamentos de avenidas, 

comércio e serviços, a experiência sensível de Geraldo Filme se revela como a 

possibilidade de entender essa época sob uma outra ótica. Se a política 

institucional e a economia são meios de compreensão de como se processou a 

normatização da vida no século XX em São Paulo, temos também, na história 

                                                 
251Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV Cultura, São Paulo, 1992. 
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das emoções, da sensibilidade, da experiência social, uma outra possibilidade 

de revelar o tom desse contexto sob o prisma da cultura.  

 Como Geraldo percebeu essas alterações urbanas? Como músico que 

viu e sentiu a negação, em grande medida de direitos sociais aos afro-

descendentes. Viveu sob uma modernização arquitetônica que se processou a 

partir de uma base conceitual de monumentalidade. A música de Geraldo foi 

vista como um contraponto a essa monumentalidade ao denunciar os 

problemas e desigualdades geradas com a industrialização da segunda metade 

do século XX. 

 O centro, como o Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá, Praça da Sé, 

Avenida 9 de Julho e Avenida São João, passariam a ser os lugares de 

referência da temporalidade paulista. Ali os edifícios, viadutos, praças e 

avenidas seriam os marcos de uma nova modernidade que emergia sob um 

horizonte mirado para o futuro, como é possível perceber em imagens do 

centro da cidade fotografadas durante a década de 1930.  

 Era flagrante a preocupação dos fotógrafos em querer registrar 

apenas aspectos arquitetônicos da cidade. As pessoas que aparecem ocupam 

um lugar de mera figuração no contexto da imagem. O foco dos fotógrafos é 

guiado por um olhar que valoriza os signos da arquitetura e diminuem a 

presença das pessoas. 

 As fotografias revelam imagens de um espaço urbano alisado, sem 

rugas e, portanto, sem memórias. Tais imagens impregnam aquele tempo de 

uma transformação que se fez pela arquitetura, construindo assim novos 

marcos hegemônicos de se pensar a história da cidade. Talvez essa fosse 



 

 

180

mesmo a intenção dos fotógrafos ao focar certas imagens que queriam que 

ficassem para a posteridade.  

 
27 - Av: São João, 1933 
Fotógrafo desconhecido 

Depto do patrimônio Histórico 
 

 
28 - Praça da Sé-1930-1935 

Fotógrafo desconhecido 
Depto do patrimônio Histórico 

 

 
29 – Av 9  de Julho, 1933 

Fotógrafo: Mário Alberto Rosa 
Depto do patrimônio Histórico 
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 Já a minha intenção de olhar a cidade se faz sob outro prisma que 

não é o da arquitetura, apesar de considerar importante sua contribuição ao 

processo formador de sociabilidades. O que desejo é procurar o que há de 

humano na cidade vivida por Geraldo Filme. 

 Diferentemente das fotografias, houve um processo que expressou 

essa transformação urbana que tomaria conta de São Paulo com a existência 

de diversos tempos históricos que coexistiram, formando um espaço social 

dinamizado por uma multiplicidade de experiências. 

 

 

A cidade de São Paulo... transformou-se, em menos de meio 
século, de uma cidade tradicional numa metrópole tentacular, o 
maior centro industrial da América Latina. O processo realizou-
se com tal rapidez que ainda coexistem, lado a lado, 
sobrevivências da sociedade escravista e inovações da 
sociedade capitalista...252 

 

 

 Entre as inovações já eram visíveis os signos que davam marcas a 

uma sociedade mergulhada na contemporaneidade do século XX: 

 

 

São Paulo já convivia com ... o motor, o asfalto, o 
rádio, o tumulto, o rumor, a vida ao ar livre, as 
grandes massas, os grandes efeitos, o cinema 
transportado para os demais setores estéticos e 
marcando-os com sua estética do seccionamento 
da realidade, do efeito imagístico, da 
sobreposição e deformação das formas, do 
primado da técnica sobre o natural, do efeito 
racional ou irracional provocado sobre a 
inclinação nostálgica e lírica.253 

                                                 
252Bastide,  Bastide. Ob. cit. p. 13. 
253Apud. Caldas Waldenir. Luz Neon: canção e cultura na cidade, p. 45. 
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 São Paulo era a imagem de uma modernidade que se fazia na luta e 

refutação do passado. Ruídos sonoros os mais diversos, novas formas de 

sociabilidade vivenciadas no ritmo da metrópole.  

 O plano de abertura de grandes avenidas proposto pelo engenheiro 

Prestes Maia e que mais tarde, como prefeito entre 1938 e 1945, fora posto em 

prática, forçava um alisamento e apagamento de memórias como com aquilo 

que se almejava como  moderno254. 

 

 

O plano de avenidas criado... por Prestes Maia representa “o 
clímax” de uma maneira elitista de intervir na cidade: 
descongestionante, higienizante e estetizante. O grande avanço 
apresentado por este plano em relação aos anteriores reside no 
fato de que o engenheiro Prestes Maia foi o primeiro urbanista a 
enfrentar o problema paulistano com uma visão global. O plano 
constava basicamente de duas partes, uma técnica, com a 
proposta de adequação da estrutura viária da cidade ao modelo 
radiocêntrico, e outra estética, com sugestões para a criação de 
uma nova cenografia urbana.255 

 

 

  O plano de Avenidas representava limpar tudo aquilo que não 

espelhasse ou assemelhasse uma arquitetura moderna européia, 

representando assim o triunfo da burguesia paulistana. Essa visão tinha na 

Escola Politécnica a sua formação, o que ressoava entre os intelectuais da 

área como um conceito de arquitetura a ser seguido. Prestes Maia foi professor 

                                                 
254Durante os trinta anos seguintes o Plano de Avenidas permanecerá como o grande projeto 
de intervenção urbana na cidade. Eudes Campos, São Paulo na visão classi(ci)sta de Prestes 
Maia, in Revista do Patrimônio Histórico/secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 43. 
255Eudes Campos, São Paulo na Visão Classi(ci)sta de Prestes Maia, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 43. 
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nessa escola, comprometido com essa visão, atendo-se ”firmemente aos 

métodos composicionistas e ao formalismo do academicismo classicizante”256. 

 Havia também a projeção de uma arquitetura oficial ligada aos 

anseios do Estado Novo, entre 1937 e 1945, de modo a convencer os 

habitantes de uma pujança do regime político. Essa arquitetura manifestava 

 

 

uma rígida ação política caracterizada pelo 
autoritarismo. Era uma nova arquitetura, de 
características racionalistas e inovadoras frente às 
obras ecléticas do período, mas que apesar das 
mudanças apresentadas não significava um total 
rompimento frente à produção corrente, aspecto este 
que muito se assemelhava às posturas de um Estado 
conservador que buscava construir um país 
moderno.257 

  

 

 A imprensa da época e o prefeito Prestes Maia tornaram-se os mais 

firmes defensores e propagandeadores dessa arquitetura que tinha como 

objetivo a construção de uma monumentalidade dos edifícios públicos258. Os 

arquitetos modernistas 

 

 

                                                 
256Eudes Campos, São Paulo na Visão Classi(ci)sta de Prestes Maia, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 44 
257Leila Regina Diêgoli. A Arquitetura Oficial e o Estado Novo, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 46. 
258Leila Regina Diêgoli. A Arquitetura Oficial e o Estado Novo, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 46-47. 
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acreditavam que a arquitetura pudesse transformar 
a sociedade e assim acompanhar com a mesma 
intensidade o progresso que observavam nas 
ciências e na tecnologia e que poderiam melhorar a 
qualidade de vida das populações. A utopia dos 
arquitetos das vanguardas modernistas dos anos 
20 era acreditar que a então nova arquitetura, que 
naquele momento estava em fase de gestaçã,o 
espelhava os avanços sociais advindos do 
pretenso progresso técnico científico.259  

 

 

 De qualquer modo o Estado Novo apropria-se dos pressupostos 

teóricos e conceituais daquela escola moderna e vanguardista e avança em 

seus objetivos quanto a formatar um projeto cultural para a Nação.  

 No entanto, mesmo com a verticalização guiada por um conceito de 

monumentalidade da cidade, não se conseguem calar projetos dissonantes que 

se faziam na experiência social concreta. Geraldo viveu suas experiências no 

entre-lugar invisível da cidade dos fotógrafos, urbanistas, arquitetos e prefeitos. 

Por entre essa metrópole tentacular as culturas negras e mestiças irão, em 

alguns aspectos modificar, e em outros manter seus sentidos de existência. 

Diante de um espaço urbano que tenderia a alisar e padronizar as 

experiências, houve a penetração em fissuras não controladas pelo projeto 

hegemônico de cidade para se viver as musicalidades. No depoimento de 

Geraldo Filme, ele declara a forma como faziam instrumentos em plena época 

de difusão dos discursos de modernização: “Eu e o Zeca da Casa Verde 

esfolava uns bichaninho para empachar tamborim... então eram aqueles 

                                                 
259Leila Regina Diêgoli. A Arquitetura Oficial e o Estado Novo, in Revista do Patrimônio 
Histórico/Secretaria Municipal de Cultura, n. 4, 1996, p. 47. 
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tamborins quadrados. Não tinha tarraxa, era tachinha e fogo e dá-lhe 

jornal...”260 

 Esses processos artesanais na fabricação de instrumentos musicais 

era uma prática rotineira entre os sambistas e um atraso aos olhos das classes 

dominantes que desejavam apagar aquilo que não representasse 

modernidade. Peles de carneiro, cabrito, latas de gordura animal, barricas de 

madeira eram os materiais utilizados para fabricar bumbos, tamborins 

quadrados e surdos. Normalmente as peles de animais eram conseguidas em 

cortumes ou então se compravam em lojas de artigos de umbanda261.  

 Era no entre-lugar262 das grandes transformações determinadas pela 

elite intelectual e política que iriam emergir culturas e tempos sociais ditados 

pela música. Há o lugar e o tempo da cidade organizada, planificada e como 

conceito dos engenheiros, urbanistas e arquitetos. Nos entre-lugares uma 

cultura musical e sensibilidade afro e mestiça eram vividas - nos interstícios da 

cidade objeto. Apesar da rigidez apresentadas nas fotografias e no 

pensamento arquitetônico, há no depoimento de Geraldo Filme uma vivência 

que mobiliza a cultura para longe de uma identidade fixa e determinada263.  

 O cotidiano vivido por Geraldo expressava rupturas, alternativas e um 

contraponto àquela época impregnada pela urbanização. Alguns aspectos da 

duração, do tempo e do ritmo social vivido por Geraldo constituem-se com a 

                                                 
260Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV. Cultura, São Paulo, 1992. 
261Maria Aparecida Urbano, Sampa, Samba, Sambista- Osvaldinho da Cuíca, p. 33. 
262Homi Bhabha. O Local da Cultura. UFMG, 1998. 
263Bhabha, Homi. O Llocal da Cultura. UFMG, 1998 e Hall, Stuart. A identidade cultural na pós-
modernidade, DP e A editora, RJ, 1997. 
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música. Imprimindo assim uma descontinuidade da memória que se forjava 

pelas elites locais.  

 A existência de um tamborim feito manualmente significava um desvio 

diante do processo de urbanização e à indústria que ainda não fabricava 

aqueles tipos de instrumentos: “naqueles tempos (1958/1959) não existia ainda 

a industrialização de instrumentos.”264  

 Segundo o depoimento do sambista Osvaldinho da Cuíca que fora 

amigo de Geraldo Filme e tido como um excelente artesão de instrumentos e 

tocador de cuíca na cidade. Durante a década de 1950, Osvaldinho usa os 

pequenos espaços ainda deixados pela indústria de instrumentos que já existia 

na época.  

 No carnaval de 1960, componentes da escola de samba Leandro de 

Itaquera aparecem posando com fantasias e instrumentos percussivos. Três 

rapazes, uma moça e um menino seguram bumbo, agogô e tamborim265. 

Especificamente o bumbo possui moldes de fabricação já industrializados, ou 

seja, já havia uma interferência da indústria na fabricação de instrumentos. 

Apenas na fabricação, pois na forma de tocar o instrumento o domínio da 

técnica ainda pertencia ao ritmista, como um costume ligado à sua vivência 

histórica. 

 Os dois processos de fabricação de instrumentos, o artesanal e o 

industrial, passaram a coexistir numa mesma atividade ligada à música e ao 

carnaval. O que se verifica é uma multiplicidade de intenções, tensões, desejos 
                                                 
264Depoimento de Osvaldinho da Cuíca, no livro de Maria Aparecida Urbano, Sampa, Samba, 
Sambista- Osvaldinho da Cuíca, p41. 
265Imagem analisada do Centro de Memória da Unicamp. 
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ocupando um mesmo espaço cultural. Aquelas experiências, de Geraldo Filme 

e Osvaldinho da Cuíca na fabricação artesanal, do domínio da técnica de 

execução dos instrumentos, do canto e da dança nos carnavais como se 

percebe com os componentes da escola de samba Leandro de Itaquera, 

também irão fazer parte daquela São Paulo que se metropolizava, mas como 

resistência social. 

 Os descendentes de africanos viviam em certos territórios que 

passaram a ter marcas singulares de seus registros culturais, como Barra 

Funda, Bixiga, Liberdade, Cambuci, Lavapés, Vila Ipojuca, Vila Ida, Vila Santa 

Maria, Vila Maria e Casa Verde. Esses territórios, apesar dos modelos das 

cidades européias que são transpostos para São Paulo por Prestes Maia, eram 

as mciro-áfricas nos costumes que notificavam uma geografia humana negra 

na cidade. Essas micro-áfricas não se configuravam apenas em lugares fixos 

como os bairros. Um modo mais difuso e móvel de viver essas Áfricas se 

esgarçavam por praças, bares e ruas deixando impressas as suas marcas:  

 

 

A praça da Sé não foi fácil. Saía da Barra Funda e primeiro 
parava na praça Patriarca. A praça Patriarca era uma paradinha 
obrigatória, porque ali era a classe A da elite negra. Eram os 
clubes de negros que tinha, uns clube enjoados, uns neguinhos 
cheios de tanta coisa. Dava um tempinho na Patriarca, passava 
na Direita e aí já começava a fazer samba nas latas de lixo. Ia 
subindo, tinha o Bar Café Viaduto. Enquanto eles tocavam valsa 
vienense lá, a gente fazia samba na lata do lixo do lado de fora. 
Chegava na Sé, João Mendes, aí a gente armava a roda de 
samba.266 

  
                                                 
266Geraldo Filme, depoimento gravado, Programa “Ensaio”, TV Cultura, São Paulo, 1992. 
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 Deixavam-se nos lugares por onde passavam, insígnias de um estar 

negro na cidade que se fazia com a arte. Uma arte feita até mesmo com o 

recipiente mais indesejado da cidade: a lata de lixo. Não o lixo, mas a lata, ao 

ser refeito seu sentido de uso transformava-se em instrumento de percussão. 

Desobediência sutil. Nada de glamour ou romantismo nessa experiência de se 

fazer música com a lata de lixo. O que fica aos olhos é que a população negra 

teve que utilizar um pensamento reflexivo que desse vazão a um modo 

improvisador de fazer arte e inventar culturas musicais diante de relações 

sociais desiguais. Parece que essa marca do improviso do africano que fora 

escravizado ainda permanecia nos seus descendentes que já viviam a 

liberdade na primeira metade do século XX. Improvisava-se um instrumento e 

assim encontrava-se com uma maneira de estar ligado intrinsecamente à 

música. Aproveita-se do espaço urbano para deixar nele marcas específicas.  

 Os salões na região do patriarca serviam como espaços de 

construção e difusão de uma rede de sociabilidades, forjadas, ao que se nota, 

por uma certa elite afro. Mas havia os salões de dança freqüentados pelos 

pobres e trabalhadores. Entre os anos 40 e 60 os salões negros de dança eram 

os lugares onde a vida noturna se fazia. Durante os finais de semana os negros 

pobres iam dançar nos salões que existiam na região da Liberdade como o 

Paulistano da Glória na rua da Glória, no número 132, na região do Brás, como 

o Palmares na rua do Gasômetro e na região da Sé e adjacências como o 

Sandália de Prata, o Som de Cristal na rua Rego Freitas e o Caçamba, que se 
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situava na rua Quintino Bocaiúva e era o mais comentado e freqüentado entre 

os salões - porque promovia bailes tanto nos fins como no meio da semana267. 

 Diante do contexto impregnado pela urbanização, esses modos de 

viver na cidade vão usar de subterfúgios para continuar existindo, mesmo que 

excluído, de certos circuitos culturais da cidade naquela época, como o Bar 

Café Viaduto. Percebe-se uma multiplicidade de sons coexistindo na cidade, 

como no caso das valsas vienenses e sambas afro-paulistas que eram 

praticados nos carnavais e nos salões negros de dança. 

 A luta desses músicos não se dava apenas com padrões culturais que 

estavam se estabelecendo com a urbanização e industrialização da cidade. 

Haviam certos conflitos de valores entre a comunidade afro-descendente 

sobretudo com os letrados, que mirados em sua própria ascensão social 

vigiavam e tentavam controlar os modos de viver da população afro-

descendente que traziam e reinventavam costumes lembrando experiências e 

tempos sociais incongruentes com a vida urbana que se instauravam e eram 

almejadas pela elite branca.  

 Paulino de Jesus Francisco Cardoso identificou muito bem, entre os 

anos de 1915 e 1931, através da análise de uma imprensa negra que se 

forjava na cidade, os comportamentos morais e políticos dessa camada negra 

ascendente. Ao refletir sobre as falas presentes nos jornais, Paulino de Jesus 

Francisco Cardoso percebe um discurso e um olhar vigilante sobre a população 

negra de um modo geral. Enredados por padrões de viver de uma elite branca 

dirigente, os afro-descendentes letrados formulavam opiniões que procuravam 

                                                 
267Depoimento de “Seu Carlão General da Banda”, abril de 2006. 
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interferir nos espaços e modos de viver dos afro-descendentes não letrados. 

“Para os militantes, o pano de fundo era a luta constante para as populações 

adquirirem respeitabilidade, através da exortação a modificações dos modos de 

viver, de ser e agir268 

 A preocupação dos militantes afro-descendentes e letrados era com a 

imagem construída sobre a população. No entanto, confundiam a imagem 

negativa que recaía sobre os negros com os costumes culturais que de certa 

forma desobedeciam sutilmente os valores culturais hegemônicos da elite 

branca dirigente que tentavam construir ideais de civilização respaldados por 

pensamentos etnocêntricos.  

 O olhar dessa elite afro-descendente, através dos jornais, impunha 

um “rígido controle de conduta” atacando inclusive expressões da 

corporalidade que se fazia através da música e da dança. As referências de 

Paulino flagra esse olhar vigilante quando lança críticas sobre “a algazarra que 

certas damas fazem nos ensaios (do S.R. Pendão Brasileiro e no S.R. 

Paulistano)” ( jornal “A liberdade”, n. 1, 14/07/1919).269 

 Pensando em desautorizar a avaliação e crítica da elite branca sobre 

as práticas culturais negras, os afro-descendentes letrados assumem esse 

papel e criam um movimento de substituição de discurso. 

 

 

                                                 
268Cardoso, Paulino de Jesus Francisco. A luta contra a apatia: estudo sobre a instituição do 
movimento negro anti-racista na cidade de São Paulo (1915-1930), p. 70. 
269Idem, p. 72. 



 

 

191

Este movimento, ao se consolidar, acabou por 
cooptar uma parcela da população negra para o 
universo dos hábitos e comportamentos dos 
brancos dirigentes, recalcando suas formas de 
ser culturais, produzindo ou reforçando um 
estranhamento entre as comunidades negras 
social e culturalmente diferenciadas, 
contribuindo, talvez, para um afrouxamento de 
laços de solidariedade 270. 

  

 

 Ao que parece a estratégia adotada por aquela elite afro não 

contribuiu para fortalecer laços de solidariedade, mesmo tendo como intenções 

a ruptura com os modelos impostos.  Mediante os novos traçados 

urbanísticos e de modernidade que a cidade adquiria, os valores da elite 

branca são incorporados em certa medida pelos próprios afro-descendentes 

letrados 

 

 

Intervém nos corpos negros, cotidianamente, 
tentando reconstruí-los a partir de padrões de 
civilidade que começam a se generalizar, não 
apenas de um mundo elitista, mas como o mundo 
dos cidadãos da metrópole paulistana. 271 

Por último, a parte das críticas e frases 
apanhadas nos jornais como momento de 
diálogo com um público mais amplo, além de 
intervenções. Buscando uma reformulação das 
regras de conduta, pretende constituir novos 
hábitos, como conversas em tom baixo, apreciar 
valsas, agir com cortesia e praticar a 
monogamia.272 

                                                 
270Idem, p. 73. 
271Idem, p. 77. 
272Idem, p. 77. 
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 As reflexões de Paulino de Jesus Francisco Cardoso têm um recorte 

específico datado entre os anos de 1915 e 1931. Mas não seria exagero 

considerar que mesmo após o ano de 1931 esse discurso vigilante e 

modulador de condutas morais e práticas culturais reverberariam mais adiante 

como o próprio Geraldo atesta em seu depoimento. Dessa forma, é possível 

pensar que as musicalidades vividas por ele não combinavam com o tom da 

época e nem mesmo com a rigidez discursiva e conservadorismo moral dos 

afro-descendentes letrados, a exemplo dos tamborins quadrados feitos 

manualmente.  

 A tentativa de ajustar essa cultura ao padrão do branco, se dava pelo 

fato da exclusão dos afro-descendentes não se fazer apenas pela dimensão 

econômica. Havia também uma tentativa de exclusão, silenciamento e ajuste 

cultural nos modos de gesticular, dançar, cantar e falar. Tentava-se apagar o 

que havia de registros africanos nesses modos de viver na cidade. A luta para 

a manutenção de certos valores se fazia num certo grau de conflito cultural 

com afro-descendentes letrados e em tensão com a ordem metropolitana que 

estava se estabelecendo.  
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Conflitos, tensões e disputas em torno do Carnaval Paulista  

 

As transformações ocorridas com a profissionalização do carnaval em 

São Paulo vão provocar o surgimento de diversos conflitos, divisões e visões 

distintas entre os sambistas quanto à presença e imposição de certos poderes 

como o municipal, as redes de TV, os carnavalescos e os bicheiros. 

 Com as modificações provocadas pela urbanização, os modos 

artesanais de fabricação de instrumentos irão sofrer um impacto profundo da 

indústria de instrumentos durante a década de 1960 e após 1968, quando se 

dá a profissionalização do carnaval em São Saulo por interferência do prefeito 

Faria Lima. Esse impacto irá sufocar o fazer artesanal de instrumentos com a 

fabricação em série. As peles de carneiro e gato serão substituídas por pele 

sintética, os arcos de madeira por arcos de ferro, os tambores de tronco por 

lata.  

 Apesar dessa presença marcante da indústria que altera os produtos 

e os modos de fabricação, e também o processo de profissionalização do 

carnaval, a música irá permanecer como experiência e como um patrimônio 

cultural que não se apagou. Como a urbanização vai imprimir novos modos de 

sociabilidade que serão o epicentro de uma nova dinâmica social durante todo 

o século XX, as sociabilidades musicais da população afro também passaram 

por transformações, já que não ficaram isoladas dessa dinâmica social. 

 Durante os anos 40, 50 e boa parte dos anos de 1960, as 

organizações carnavalescas tinham muita dificuldade financeira para promover 
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o carnaval de rua em São Paulo. Nesse sentido uma aproximação entre 

escolas e poder público municipal irá se estabelecer iniciando uma nova fase 

para o carnaval de São Paulo. Ambos os lados tinham o seu interesse. O das 

escolas era conseguir apoio institucional, político e financeiro para organizar a 

festa, tendo assim um novo papel nas relações com o poder local e firmar o 

carnaval como um evento profissionalizado. Do lado do prefeito, seu interesse 

era que as escolas passassem por um processo de mudança na sua forma de 

organizar o carnaval.  

 Como era carioca, Faria Lima procurou intervir no modo como as 

escolas de samba operavam, alterando a organização do carnaval ao estilo do 

Rio de Janeiro. Essa interferência foi política mas também financeira, já que a 

verba estava associada diretamente ao desejo do prefeito, dizendo ele que só 

poderia ajudar se as escolas se organizassem juridicamente. Tal argumento 

encobria interesses políticos, como é possível verificar no depoimento do 

sambista “Pé Rachado”: 

 

 

O Faria Lima, quando candidato e prefeito... Eu 
estava no bar em frente ao “Rex”  hoje Teatro 
Aquarius-NA). Chegou um senhor, perguntou pra 
mim:- “Como é que vamos de samba aí?” Eu não 
sabia quem era, não conhecia ele, então respondi 
pra ele: - “Nós vamos indo bem”... Aí chegou o 
Armandinho e falou pra mim:- “Oi, “Pé”, esse 
aqui é o Brigadeiro Faria Lima”. Aí eu mudei até a 
posição... Aí eu me levantei. Falei, expliquei para 
ele as condições do samba. Ele se prontificou a 
ajudar a gente... E ele deu duzentos mil-réis, 
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naquele tempo, pro “Vai Vai” e passou a ser “Vai 
Vai” naquele tempo...273 

  

 

 De todo modo, foi assim que o carnaval paulista passou a se 

organizar dali em diante. Tal interferência estabeleceu novos rumos para o 

samba e o carnaval em São Paulo, já que elementos rítmicos do samba e 

organização do carnaval do Rio de Janeiro foram incorporados. Um exemplo 

dessa modificação foi a incorporação de comissão de frente do carnaval 

carioca no lugar do baliza e o desaparecimento de pratos que eram usados 

como instrumentos na bateria dos blocos e escolas, o que revela como esse 

processo foi aos poucos modificando o carnaval paulista.  

Essa oficialização foi também uma porta de entrada para os brancos 

ingressarem no carnaval paulista, onde até então os participantes eram 

constituídos na sua maioria pelos grupos negros. Os brancos passam, então, a 

figurar no carnaval paulista, ingressando como foliões nas escolas que 

escolhiam. A entrada do elemento branco no carnaval paulista se deu por meio 

de um processo de incorporação da cultura negra. Os brancos, de certa forma, 

tiveram que se africanizar para poder participar como foliões e formar, 

inclusive, escolas de samba como a Pérola Negra que possuía uma bateria 

elogiada pela comunidade do samba. No que diz respeito à organização do 

carnaval, os brancos nunca ocuparam cargos de comando em São Paulo, 

diferentemente do Rio de Janeiro, onde dominaram em larga medida as 

                                                 
273Wilson Rodrigues de Moraes. Escolas de Samba em São Paulo (Capital), p. 70. 
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presidências das principais agremiações carnavalescas entre as décadas de 

1970 e 1990274. 

Uma outra pista do movimento de alterações do carnaval paulista está 

em um simpósio de sambistas que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 

1968, tendo a participação de sambistas paulistas. Ao término do simpósio, 

com apresentações e debates, os sambistas paulistas saíram convencidos de 

que se fazia necessário “copiar” o modo carioca de produção do carnaval275. 

Como desdobramento maior desse “copiar” houve uma alteração rítmica do 

samba de São Paulo. Incorporou-se a marcação dupla (dois surdos se 

alternam na batida servindo como ponto de apoio rítmico para os outros 

instrumentos tecerem o corpo sonoro) dos surdos cariocas em substituição à 

marcação simples (um surdo fazia a batida servindo como ponto de apoio 

rítmico para os outros instrumentos tecerem o corpo sonoro) do samba 

paulista276. 

Essas relações com o carnaval e os sambistas cariocas antecedem os 

interesses e os desejos do prefeito Faria Lima e o simpósio de 1968. Há 

notícias da presença das escolas cariocas já na década de 1950 para fazerem 

apresentações. As escolas do Rio de Janeiro como Mangueira, Portela, Império 

Serrano participavam de desfiles organizados em São Paulo em datas 

comemorativas como o aniversário da cidade e, desse modo, uma relação mais 

íntima entre sambistas cariocas e paulistas já se fazia277. Osvaldinho nos 

                                                 
274Depoimento de Geraldo Filme, acervo e documentação Museu da Imagem e do Som (MIS). 
275Entrevista de Geraldo Filme, acervo e documentação do arquivo do Museu da Imagem e do 
Som (MIS).  
276Depoimento de Geraldo Filme, acervo e documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
277Maria Aparecida Urbano, Sampa, Samba, Sambista- Osvaldinho da Cuíca, p. 33. 
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oferece pistas de como essa relação ocorre quando viu “pela primeira vez esse 

movimento de samba Nenê e Portela, então eu nunca mais parei de fazer 

minhas batucadas”278 

Um encantamento e uma identificação baseados no ritmo convencera 

Osvaldinho da Cuíca a se interessar por aquilo que ele chamou de “batucadas”. 

As “batucadas”, na verdade, significavam um registro sonoro comum aos 

sambistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Eram sentimentos em comum que 

convergiam para o estabelecimento de uma relação musical que movia muito 

mais os sambistas de ambas as cidades a viverem trocas culturais do que 

meramente uma oficialização.  

Com Geraldo Filme não foi diferente. Ele incorporou sem traumas as 

contribuições do samba carioca nas suas composições. Exemplo disso são as 

parcerias feitas com os cariocas, como com o compositor Benedito Lobo e o 

produtor musical Carlinhos Vergueiro279. Isso significa que antes dos interesses 

do poder público municipal imprimir uma relação institucional, uma relação sob 

o poder já havia entre os sambistas. 

No entanto, quanto à profissionalização do carnaval em São Paulo, 

Geraldo foi um sambista que discordava de tal idéia. Dizia ele que aquilo havia 

deixado de ser carnaval e samba, pois ninguém mais dançava. O dinheiro e a 

interferência da televisão recortando, como imagem, determinavam a 

exploração do corpo feminino, tendo como foco o padrão de beleza da mulher 

                                                 
278Depoimento de Osvaldinho da Cuíca, no livro de Maria Aparecida Urbano, Sampa, Samba, 
Sambista- Osvaldinho da Cuíca, p. 33. 
279Benedito Lobo é um sambista carioca que compõs um samba junto com Geraldo Filme. 
Carlinhos Vergueiro foi o arranjador do disco “Geraldo Filme” gravado em 1980. 
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modelo e branca, poria a música num plano secundário280. O canal da TV 

Globo tinha como projeto convencer as escolas de samba de São Paulo a 

assumir de vez o padrão carioca281. Nas últimas duas décadas do século XX, a 

interferência da TV provocou uma relativa imposição do modelo carioca não só 

para São Paulo, mas para todo o país. As imagens exportadas via TV para as 

diversas regiões levariam a uma recepção do carnaval do Rio em termos de 

fantasias, evolução, composição, enredo, interpretação vocal e padrões de 

beleza da celebridade branca, bem sucedida e famosa. 

Na década final do século XX, o carnaval baiano passou a representar, 

junto com o carnaval do Rio, um outro padrão a ser seguido. Durante e após os 

carnavais os trios elétricos baianos tinham agenda cheia por todo o nordeste e 

sudeste do Brasil. Sem querer fazer juízo de valor a respeito do significado 

cultural que ambos os carnavais possuem, a questão propõe para análise é 

que as outras manifestações festivas do Brasil não foram apagadas e nem 

mesmo diluídas; ao contrário, o que se viu foi um fortalecimento dos outros 

tipos de carnavais, como o frevo e o maracatu de Recife, as danças indígenas 

do Amazonas, e o fortalecimento e permanência de culturas sonoras vividas no 

interior do próprio carnaval baiano como os blocos afros como, por exemplo, 

Olodum, Timbalada, Ilê-Aiê e Filhos de Gandhi. Concomitante a isso, outras 

incontáveis musicalidades e danças também não desapareceram a exemplo 

dos jongos, congadas, candombes, tambores de criola, caxambus, sambas de 

bumbo espalhados pelos mais recônditos lugares do país, resistindo a partir de 

                                                 
280Geraldo Filme. A Música Brasileira deste Século: por seus autores e intérpretes, São Paulo: 
Sesc Serviço Social do Comércio, 2000. p. 77. 
281Entrevista de Geraldo Filme, acervo e documentação do arquivo do Museu da Imagem e do 
Som ( MIS). 
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suas contingências específicas ao processo de homogeneização do carnaval e 

das musicalidades. 

A briga de Geraldo não era contra o carnaval e os sambistas do Rio de 

Janeiro. Ele era contra o projeto de homogeneização que se pretendia 

executar. Ele desejava que o carnaval de São Paulo mantivesse suas marcas 

específicas, como por exemplo, a criação de uma ala das negras quituteiras 

que ele sempre via nas ruas do bairro do Bixiga282. Aquelas imagens das 

negras cozinhando inspirava Geraldo a querer transpô-las para a avenida. 

Essa ala das quituteiras substituiria a ala das baianas que existia no Rio de 

Janeiro. Sua preocupação maior estava em lutar para manter uma 

singularidade em detrimento da padronização. 

Essa briga de Geraldo Filme contra a ostentação, a padronização, o 

espetáculo grandioso vai para o interior da organização das escolas de samba, 

a UESP (União das Escolas de Samba Paulistanas). Entre os integrantes, da 

entidade visões diferentes vão dar o tom dos debates sobre as alterações. 

 

 

Quando eu era presidente (1977) da entidade que 
congrega o samba, a UESP (União das Escolas 
de Samba Paulistanas) na década de 70 era a 
única, porque houve uma unificação das 
entidades carnavalescas. Se eu aceitasse a 
presidência, as escolas pequenas estavam com 
problemas, a palavra deles não tinha eco nas 
reuniões, então formei uma coligação só com as 
escolas pequenas, que pode-se dizer que é a 

                                                 
282Entrevista de Geraldo Filme, acervo e documentação do arquivo do Museu da Imagem e do 
Som (MIS). 
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UESP hoje, que tinha como prioridade batalhar 
pelo samba em primeiro lugar. 

 

 

Aqui fica explícito que havia conflitos entre os sambistas na organização 

do carnaval onde as escolas menores perderiam espaço nas decisões 

tomadas. Como um crítico da “modernização” do carnaval e do samba, Geraldo 

já antevia, com um olhar em perspectiva sobre o carnaval, o processo de 

mercantilização do carnaval. 

 

 

Desde o momento que os dirigentes de escolas 
transformaram os desfiles em grandes sociedades 
com muito luxo, não há dinheiro que chegue. Eles 
deixaram o canto, o samba no pé, aquelas coisas 
lindas que se faz com uma mixaria de grana; 
trocaram tudo isso por uma demonstração de luxo 
e riquezas, quando deveria ser mais simples e com 
muito samba e alegria. Os próprios componentes 
das escolas se sentem mal no desfile oficial; eles 
preferem desfilar na apoteose. O que os sambistas 
querem é sambar. Hoje eles fazem pirâmides 
humanas vira pandeiro no dedo, são verdadeiros 
pilotos de disco voador. Os passistas não têm 
espaço para samba;, no pouco espaço que sobra, 
são atropelados por carros alegóricos. 

 

 

Geraldo estava mais preocupado com a música. Ele não conseguia ver 

espaço no carnaval para o samba e para os passistas que estavam dominados 
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pelo tempo do mercado e não pelo tempo da música. A música deixava de ser 

motivo principal para ocupar um plano secundário.  

Talvez a luta contra a mercantilização do samba estava na postura 

política que Geraldo tinha, já que foi um integrante do Partido Comunista do 

Brasil. Isso, sem dúvida, contribuiu na maneira de Geraldo se colocar contra o 

regime militar e contra a aproximação do samba com a indústria da imagem 

televisiva e o poder político local. 

O simpósio de 1968 no Rio de Janeiro, os grupos de poder como a 

administração do prefeito Faria Lima na década de 60 e a televisão na década 

de 1980 passaram a pressionar os sambistas a incorporarem o modelo carioca, 

remodelando assim o fazer dos afro-descendentes paulistas na formatação 

estética e rítmica do carnaval. 

Por outro lado, outros sambistas estavam cansados de ter que batalhar 

pela sobrevivência e permanência cultural do samba e do carnaval na cidade, 

já que as práticas econômicas para conseguirem fundos estavam muito ligadas 

às pequenas quantias dos próprios sambistas e dos chamados livros de ouro, 

através dos quais recebiam contribuições de comerciantes e simpatizantes do 

samba. O sambista Pé Rachado tinha uma visão diferente de Geraldo Filme, 

pois condicionava a continuidade das práticas carnavalescas de São Paulo à 

incorporação desses novos rumos que adentraram na organização do carnaval.  
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Quer dizer, pra gente que estava jogado na mão 
das cobras, tudo que viesse estava bom, né. Aquilo 
pra gente foi um incentivo muito elevado, né? A 
gente recebia até com bordoada porque não estava 
recebendo nada, né. Então aquilo foi demais. Eu 
não queria nem saber se o regulamento estava 
bom ou deixava de estar. Tudo Bem!283 

  

 

“Pé Rachado” estava fazendo alusão às novas normas e regulamentos 

que as escolas deveriam adotar, remetendo-se aos padrões das escolas de 

samba do Rio de Janeiro. As gerações dos sambistas dos anos de 1970 vão 

incorporar essas transformações interferindo nos carnavais e gerações das 

décadas de 1980 e 1990, que também incorporaram os novos padrões 

estéticos e rítmicos.  

A figura do carnavalesco é outro elemento de compreensão desse 

fenômeno de mercantilização e padronização do carnaval paulista. Nessas 

transformações, a figura do carnavalesco vai penetrando aos poucos na 

elaboração do enredo até ganhar notoriedade entre os sambistas. Durante os 

anos 80, o carnavalesco pouco interfere nos resultados dos carnavais. Essa 

presença vai se tornar cada vez mais determinante na década de 1990 quando 

começam a introduzir destaques, passam a interferir nos temas, enredos e na 

composição do samba quanto à extensão da letra284. Chegou a haver por parte 

de um carnavalesco, de quem Geraldo não cita o nome, a sugestão de que o 

samba-enredo deveria ter no máximo vinte linhas. Limitar a quantidade de 

linhas a ser composta pelo sambista era sinal evidente de um carnaval 
                                                 
283Wilson Rodrigues de Moraes. Escolas de Samba em São Paulo (Capital), p. 71. 
284Depoimento de Geraldo Filme, acervo e documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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enquadrado sob a temporalidade do mercado. Nesse processo os 

carnavalescos propunham um carnaval como um produto que deveria ser 

comprado pelas escolas.  

A figura do bicheiro também aparece no bojo desse processo, tentando 

penetrar no carnaval paulista, mas sem sucesso. Esse grupo social encontrou 

fortes resistências por parte dos sambistas paulistas que via nos bicheiros, a 

lida com negócios escusos e não queriam que isso fosse para o interior do 

carnaval como ocorreu com as escolas de sambas do Rio de Janeiro285. Desse 

modo, pelo menos formalmente, a desconfiança dos sambistas impediu a 

entrada dos bicheiros durante a década de 1980. 

Diferentemente do que ocorreu nos carnavais de outras regiões como 

Salvador, Recife e Manaus, em São Paulo houve um processo rápido e 

contínuo de incorporação do carnaval carioca, tendo como mira a 

mercantilização e espetacularização da imagem. A partir do ano de 1968 o 

carnaval paulistano foi se tornando, passo a passo, similar na forma e no 

conteúdo ao do Rio de Janeiro. 

Apesar das brigas de Geraldo com os dirigentes do samba, com o poder 

público local, com as redes de televisão e com os bicheiros, ele jamais deixou 

de ser presença constante no mundo do samba, seja compondo ou 

contribuindo na organização do carnaval, como assim o fez durante os anos 

que trabalhou no Anhembi. Exemplo desse espírito atuante fez-se às vésperas 

                                                 
285Depoimento de Geraldo Filme, acervo e documentação do Museu da Imagem e do Som 
(MIS). 
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de sua morte em 1995 quando do hospital ligava para instruir as pessoas para 

que o carnaval saísse a contento.  

Mesmo com todo esse processo vivido por Geraldo Filme, que viu o 

carnaval sendo transformado em espetáculo imagético por certos poderes, 

ainda restava um ponto de fuga para as comunidades. Desde 1914, quando 

fora organizado o primeiro bloco de carnaval com Dionísio Barboza e com o 

surgimento de cordões e escolas durante o transcorrer do século XX, o samba 

nunca deixou de ser um modo de pensar e sentir o mundo para os 

descendentes de africanos.  

Apesar dos enquadramentos impostos pelos poderes político e televisivo 

em termos financeiros e imagéticos, o que se percebe nos carnavais 

apresentados na década de 2000 é que os fazeres e saberes dos sambistas 

ainda continuam possibilitando a abertura de uma pequena zona na realidade 

onde reina a vivência da alegria - os sorrisos negros ainda quebram situações 

de formalismos, as danças das passistas ligadas às suas comunidades 

transformam os seus corpos em poesia visual e a bateria, apesar do seu 

processo de aceleração no andamento do samba, continua sendo, não se sabe 

até quando, um elemento por onde os sambistas ainda podem reatualizar todos 

os anos o samba como uma herança musical africana. 

 



 

 

205

Capítulo V- Música, estética e política em Geraldo Filme: um canto 

contra a hegemonia e o esquecimento 

 

 

São Paulo, menino grande 
Cresceu não pode mais parar 

No pátio do colégio que ele viu nascer 
Um velho Ipê parece chorar 

Não vejo a sua mãe preta 
Na rua com seu pregão 

Cafezinho quentinho senhor 
Pipoca, pamonha e quentão286 

 
 

Quero ser sambista ao renascer tudo de novo 
Pra cantar a alegria e desventura de meu povo 

Quero ter muitos amigos como tenho atualmente 
Cantar samba na avenida e nascer negro novamente287 

 
 
 O desaparecimento da “mãe preta” e suas práticas de trabalho revelam 

como uma idéia de urbanidade foi gestada em um processo de hegemonia288 

que excluiu, segregou, invisibilizou, impôs uma determinada cidade. Como 

contraponto a essa imposição, Geraldo, ao dizer que gostaria de “nascer negro 

novamente”, cria uma contra-hegemonia que se faz também em processo vivo 

e histórico mesmo no campo do desejo que seria o do renascimento. Nesse 

sentido, na sua cidade as micro-áfricas têm lugar garantido como memória e 

território, se colocadas em perspectiva como expressão cultural que existem, 

de forma desobediente ao campo de forças das relações de poder e 

dominações culturais. Se as práticas culturais da “mãe preta” foram diluídas, o 

querer “nascer negro novamente” resistiu. Desse modo, a cultura popular negra 

funcionou sob essas possibilidades de relação com o espaço urbano e com as 

                                                 
286Geraldo Filme. Música- São P aulo, Menino Grande, Disco- Geraldão, gravadora Eldorado, 
São Paulo, 1980. 
287Geraldo Filme. Música- Reencarnação, Disco- Geraldão, gravadora Eldorado, São Paulo, 
1980. 
288Raymond Willians. Marxismo e Literatura. 1979. 
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formas dominantes, e em tensão por sofrer obliterações e interferências. O que 

se vê com isso é que a cultura popular negra não se manteve intacta, pura e 

autêntica; ao contrário, ela teve que se redefinir nessa tensão entre imposições 

e resistências para continuar existindo289.  

 A revelação dessas múltiplas cidades e vivências não dominantes se fez 

a partir do exercício artístico musical estimulado por Geraldo durante toda a 

sua vida, como analisado nos seus discos. Esse exercício de Geraldo, 

transformado em músicas e letras, permitiu-lhe capturar pequenos gestos, 

práticas e formas de sobrevivência que escapavam à cidade dos fotógrafos, 

arquitetos, políticos e urbanistas porque foram invisibilizados ou provocado o 

seu desaparecimento. 

 Geraldo teve uma pequena produção discográfica ao longo de sua 

história. Ele foi um daqueles casos de músicos pobres que só conseguiram 

gravar seu primeiro disco após muitos anos de carreira musical vividos fora dos 

círculos da indústria fonográfica. No caso específico de Geraldo ele grava o 

seu primeiro disco solo aos 53 anos de idade em 1980. 

 Os discos que Geraldo gravou não permitiram deixar registrada toda a 

sua obra. Nesses discos estão apenas algumas músicas que significam 

fragmentos daquilo que ele produziu290. Seu filho Ailton contou que seu pai 

possuía um caderno com incontáveis composições que não foram gravadas. 

                                                 
289Stuart Hall. Da Diáspora. Identidades e Mediações Culturais, 2003. 
290Geraldo gravou em 1968 o primeiro disco em parceria com a intérprete Carmélia Alves. 
Nesse disco ele canta seis músicas, sendo uma delas de sua autoria. Em 1970 gravou sete 
sambas-enredos, num disco produzido pela escola de samba Unidos do Peruche. Em 1980 
grava seu primeiro disco solo chamado “Geraldo Filme” e em 1982, em parceria com 
Clementina de Jesus e Doca da Portela, grava o disco “O Canto dos Escravos”. 
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 Mesmo sendo restrita sua produção fonográfica, as canções que ali 

estão recobrem um período específico que esteve circunscrito entre as 

décadas de 1960 e 1980. As gravações desses discos permitiram a Geraldo 

imprimir no mundo do samba uma singularidade que se expressará na voz, na 

interpretação e na forma de compor os temas, além de personagens com 

vivências históricas que se passam no ambiente urbano e rural. Esses discos 

definem minimamente o estilo, a especificidade, a estética particular desse 

sambista que se configurou pelo samba-protesto, pelo samba-denúncia, onde 

um olhar político sobre a sociedade, a cidade e o presente histórico se fez de 

forma crítica.  

 O primeiro disco “Em prosa e samba” foi feito em parceria com o 

dramaturgo Plínio Marcos e com os sambistas Toniquinho do Batuque e Zeca 

da Casa Verde na década de 1960. Desse pouco se sabe, pois não se 

encontra mais em catálogo e nem mesmo nos chamados “sebos” de discos, 

um comércio informal que havia na cidade nas décadas finais do século XX, os 

quais eram verdadeiros arquivos sonoros. 

 O segundo disco, gravado em 1980 pela gravadora Eldorado, foi de 

fato o primeiro LP em que Geraldo teve a oportunidade de gravar suas 

composições e expor seu trabalho ao público. Nele, várias são as temáticas, 

personagens e ambientes sociais que compõem a poética e os arranjos 

sonoros do disco. Nesse disco aparecem curandeiros, operários, meninos de 

rua, mulheres negras trabalhadoras, sambistas, escolas de samba como o 

Paulistano da Glória, espaços como o Bixiga, narrativas sobre a cidade de São 

Paulo e sobre o afro-descendente na cultura brasileira, formando um mosaico 

poético e social que definem o sentido desse LP. 
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 Os discos revelam expressões poéticas e literárias oriundas de um 

processo de criação artístico que pode ser compreendido como mais um 

elemento que ampliou as práticas culturais ligadas às micro-áfricas. Os discos 

representam e concretizam-nas no sentido de produção fonográfica, pois neles 

estão contidas formas de cantar, visões de mundo, instrumentações e ritmos. 

 As letras e a música de Geraldo permitiram-me capturar as vivências 

das camadas populares e negras, quase imperceptíveis e sufocadas frente à 

cidade que se transformou na metrópole dos edifícios, negócios, serviços e 

indústrias nas últimas décadas do século XX. Ao fazer desaparecerem práticas 

populares como da “mãe preta”, o processo ativo de modernização urbana 

como hegemonia cultural passou pela construção da imposição de um tempo 

único e cidade única. Em oposição a isso, as cidades de Geraldo trouxeram 

múltiplas temporalidades e vivências.  

 Com a música Geraldo há sinais de que outras vivências, sonhos e 

realizações foram possíveis. A concretização desses projetos passou pelo 

espaço da criatividade artística para sua efetivação, ocorridas em zonas 

alternativas ao enquadramento e à normatização. Sua música, ao insinuar 

outras possibilidades, projetou-se, com estética própria, como ruptura e 

projeção de novos rumos291. A música como conjunto que engloba literatura, 

instrumentação e som pode ser vista como “produto do comportamento 

humano na sociedade na qual está inserida culturalmente”292, e enquanto tal 

traz indagações, conflitos, desejos e delírios íntimos, que se apresentam às 

vezes como possibilidade de futuro. Como  expressão sonora e literária, a 

                                                 
291Beatriz Sarlo. Paisagens Imaginárias, p. 55. 
292Kazadi Wa Mukuna. Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira: Perspectivas 
Etnomusicológicas, p. 31. 
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música possibilita explorar sensibilidades e pensamentos que se processam 

social e psiquicamente numa conjuntura histórica específica. 

 A arte musical de Geraldo que, ao capturar o miúdo, o não estabelecido, 

o não dominante postos nas vivências negras e populares, criou uma proteção 

como  memória a ser preservada na cidade que foi cruel e apartava os 

desafortunados.  

 
 

Garoto de pobre, só pode estudar em 
escola de samba. Ou ficar pelas ruas, 
jogado ao léu,  
Implorando a bondade dos homens.  
Aguardando a justiça do céu, seu lápis é 
sua baqueta,  
que bate o seu tamborim, ninguém olha 
esse coitado,  
senhor qual será o seu fim? 
Na escola de samba da vila, é onde ele vai 
estudar. 
Ensaia o ano inteiro, tem provas no 
carnaval.  
Ele desce dos morros, ele vêm das vilas.  
E chega à cidade, alegra os turistas. 
Recebe os aplausos da sociedade.  
Se criar novos passos, criar nova ginga. 
Ou compor um samba, está aprovado. 
Recebe o garoto, diploma de bamba. 
Na escola de samba aprende a rir.  
Aprende a sofrer, aprende a sambar.  
Mas não sabe ler, doutor seu destino qual 
será? 

 

 

Tematiza a experiência da criança e do adolescente pobre e seus 

processos específicos de formação social. A personagem tem poucas chances 

na cidade, por pertencer a um determinado grupo que possui como marca a 

pobreza. Desse modo, a escola de samba e a “vila” onde reside passam a 

figurar como um dos raros espaços de sociabilidade onde pode expor suas 
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habilidades musicais. No lugar da escola formal, a escola de samba se 

transforma em lugar de momentos provisórios de alegria e semicidadania, já 

que são poucos os direitos. Mas ele não se furta de tecer uma crítica à falta de 

escolaridade do garoto e à visão romântica de que somente a escola de samba 

seria o suficiente em sua vida. A vila é a sua cidade que está, do ponto de vista 

social, à borda da cidade, para os turistas, como centro das atenções e onde 

os direitos sociais são respeitados. 

 Nessa letra fica visível a preferência de Geraldo por temas que 

retratam a vida do despossuído, das estratégias que inventa para sobreviver 

num contexto de desigualdade, das suas práticas culturais vividas em torno do 

samba. Essa música com seu teor contestatório chegam a lhe render 

problemas com a censura293 imposta pela ditadura militar. Preferia temas 

políticos, por isso teve essa vigilância sobre a sua obra, o que indica que uma 

arte contestatória incomodava o Estado autoritário. Por dentro da vigilância do 

poder irrompia-se uma pequena trinca como reinvindicação de um direito para 

os meninos que viviam na rua. 

 A arte de Geraldo se solidarizou com o discurso dos desajustados, 

trouxe a mágoa dos aflitos, expôs situações candentes de tensões e 

conflitos294. Mais do que dar respostas, a arte de Geraldo produziu 

inquietações295 ao revelar as desigualdades: comprometeu-se mais com aquilo 

que poderia ser, ao questionar a ordem de como a cidade era, e de como os 

menos favorecidos a viveram. Não há oposições entre realidade, ficção e 

                                                 
293Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 1985. 
294Nicolau Sevcenko. Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira 
República, p. 21. 
295Beatriz Sarlo. Paisagens Imaginárias, p. 56. 
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desejo. Essas dimensões se misturam para trazer à tona outras realidades 

históricas pela via da música. 

 Suas letras indagavam sobre os preconceitos étnicos, apontando as 

feridas sob os efeitos nefastos da marginalização que as personagens viviam 

ao estarem em zonas trágicas da urbanização de São Paulo. Ao retratar essas 

experiências de desajustamento em meio a uma estrutura social injusta, 

sinaliza desejos de mudança. Incorpora a alma do poeta ao apontar o futuro 

por se afligir com o presente. É movido por um sentimento de 

descontentamento. Esse olhar e essa sensibilidade nos empurra para “pensar 

uma história dos desejos não consumados, dos possíveis não realizados, das idéias 

não consumidas”296 

    

 

Meu bem eu vou me embora, não fique triste  
Mulher de malandro não chora, eu fiz de tudo para 
ser bom operário.  
Veio a crise financeira eu perdi o meu trabalho. 
Vou com o sol, volto com a luz dalua. 
Ó meu bem não fique triste, dinheiro se ganha na 
rua. 
Dê um beijo nos neguinhos, Vou ganhar o nosso pão.  
Carregar algumas malas, na porta da estação.  
Engraxar sapatos e botas, carregar cestos na feira.  
Alugar uma casaca, ser garçom de gafieira.  
Hoje vou jogar no bicho, minha jura quebrarei 
Quero ver se aumento um pouco, sobre aquele que 
eu ganhei. 
Ó meu bem não tenha medo, pois o jogo não dá 
nada.  
Para tudo tem um jeito, a polícia é camarada. 
Vou vender bala de côco, barbatana e rapadura.  
Ó meu bem só tenho é medo, do fiscal da prefeitura.  
Pra arrumar algum dinheiro, garantir nossa gordura. 
Vou no velório de rico, vou chorar na sepultura297 

                                                 
296Nicolau Sevcenko, Literatura como Missão: Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira 
República, p. 21. 
297Geraldo Filme. Mulher de Malandro, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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Aqui o ambiente e o espaço social são da cidade industrial e a 

personagem é a representação do operário-malandro-desempregado. 

Situações e experiências múltiplas e diferenciadas são vividas pela 

personagem ao ocupar os mais distintos papéis sociais para sobreviver na 

cidade. Num primeiro momento é um operário fabril que antes de ser demitido 

estava incluso nas relações formais de trabalho. Num segundo momento, o 

malandro passa a ser uma personagem que reflete sobre a situação e organiza 

uma perspectiva que vislumbra uma solução. Num terceiro momento, é um 

malandro-desempregado que age no sentido de sobreviver nas bordas do 

trabalho fabril-industrial para garantir a sobrevivência. Na maneira como narra, 

os trabalhos informais se fazem numa temporalidade ditada pela 

provisoriedade e pelo momentâneo, mas vai se tornado cada vez mais perene 

e permanente, pois são várias as ocupações que assume para  forjar a 

sobrevivência. “Hoje vou jogar no bicho, Minha jura quebrarei”298. 

Aqui fica o indício de que jogar no bicho era uma prática popular e a 

sorte era algo com que sonhava o ex-operário como forma de solucionar, junto 

com os trabalhos informais, a questão do desemprego. “Vou no velório de rico, 

Vou chorar na sepultura”.299. O humor é algo utilizado por Geraldo para narrar a 

história da personagem. Ele usa desta marca específica que o humor possui: 

falar da tragédia sem ser trágico.  

                                                 
298Geraldo Filme. Mulher de Malandro, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
299Geraldo Filme. Mulher de Malandro, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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Com a desestruturação econômica, o desemprego e a vida noturna, o 

sambista ajustava e estruturava sua vida de forma provisória. Quando ocorria 

dos homens negros deixarem o lar para forjar a sobrevivência familiar, recaía 

sobre a mulher negra o papel de ser a responsável pela educação dos filhos, 

do trabalho doméstico em casa alheia e a manutenção do lar300.  

A figura do malandro foi algo constante nas composições dos sambistas 

paulistas e cariocas, sobretudo a partir de 1930. A relação entre trabalhador e 

malandro foi bastante explorada entre os sambistas que construíam uma visão 

específica sobre as experiências de trabalho e não-trabalho, sociedade 

industrial e vida urbana. A partir da segunda república a malandragem se 

transformou em tema preferido dos compositores populares. A recorrência ao 

tema se devia ao fato de que esse era um modo de viver dos sambistas contra 

a ordem do trabalho fabril-industrial. Desse modo, o compositor passou a ser 

confundido com a postura do malandro. Não se separava mais samba, 

compositor e malandragem, seja como tema, modo de viver e como projeção 

caricatural do malandro301. 

O recurso à malandragem como opção de vida e como tema de 

composição estava associado, no imaginário dos sambistas, num primeiro 

plano, a negação e recusa da escravidão e suas formas de trabalho como  

experiência amarga. Num segundo plano, é historicamente vivida num contexto 

de liberdade a recusa do trabalho-livre-urbano-industrial como fuga e resposta 

à exploração do trabalho. 

                                                 
300Roger Bastide e Florestan Fernandes. Negros e Brancos em São Paulo, p. 65. 
301Gilberto Vasconcelos e Matinas Suzuki. A Malandragem e a Formação da Música Popular 
Brasileira, In: Brasil Republicano, 1986, p. 509. 
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Com a Abolição e o processo posterior a ela criaram-se graves 

problemas “psicossociais” para a população negra302. Ao deixar as plantações 

de café e disputar lugares nas cidades, a população negra teve que flutuar 

entre o espaço rural e urbano, entre o trabalho formal e a improvisação da 

sobrevivência. Nas áreas urbanas, na segunda metade do século XX, houve 

uma abertura do leque de possibilidades de emprego para os negros com a 

diversificação dos serviços, negócios e comércio. No entanto, os empregos que 

sobravam eram aqueles trabalhos pesados e subempregos, fixando cada vez 

mais essa população nas zonas de pobreza e baixa qualidade de vida.  

 O sambista Geraldo Filme também recorre à figura do malandro. A 

maneira como ele o constrói e o narra se insere naquilo que já foi dito sobre o 

assunto. Como a personagem que vive suas experiências a partir do 

imponderável, do improviso, das sobras e da sorte do sistema. A experiência 

do malandro é representada como glamorosa e libertadora, pois foge das 

regras estabelecidas; por outro lado sua existência também se faz sob um 

sofrimento social quase que constante, pois tem que sobreviver das migalhas 

sobradas desse mesmo sistema o qual abomina. Dessa forma, não há nada de 

glamoroso na vida do malandro, apesar de sua fantasiosa semiliberdade em 

função das zonas espaciais de moradia, de trabalho e lazer que sobraram aos 

grupos negros. 

 É o que se pode verificar na letra, “Tristeza do Sambista”, onde Geraldo 

nos oferece uma contraposição à representação do glamour que foi construído 

em torno da figura do malandro: 

                                                 
302Moniz Sodré. Samba- O Dono do Corpo, p. 13. 
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Felicidade hoje é fantasia, que o povo canta mesmo sem saber 
Que a favela virou poesia, na boca de quem nunca soube o que é 
sofrer  
Quando sopra o vento, no mês de fevereiro 
A nêga me pergunta, o que fazer 
O zinco tremulando, é um pesadelo 
Só rezo e peço a Deus, para nos proteger 
Todos falam cantam, todos falam cantam 
Mas esquecem o principal, a tristeza do sambista é não ter o 
carnaval 
Sua própria fantasia, e um barraco em condição 
Pra nãover  a realidade no desfile da ilusão303 

 

  

 Geraldo constrói um universo social “real” em relação ao universo 

“fantasioso”304 do carnaval. Reconhece e valoriza a continuação do carnaval, 

mas lança perguntas sobre as condições de vida do sambista que é indagado 

pela mulher sobre questões de moradia e sobrevivência e que ficam sem 

respostas. Aqui a ambigüidade é algo que se situa entre a necessidade e a 

importância de uma festa que inverte relações sociais e poderes constituídos, 

mas que esbarra numa outra realidade vivida que mostra sem disfarces ou 

fantasias a vida do sambista em questão. É uma cidade febril, ingrata, sem 

esperanças e sem perspectivas para o sambista que tem pouca chance de 

estar e ser nela. Seu reconhecimento nela só ocorre efemeramente durante o 

período do carnaval. Após o carnaval, o sambista retorna ao lugar de 

desclassificado social, tendo que operar pela improvisação a sobrevivência 

                                                 
303Geraldo Filme. Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
304Aqui preferi por entre aspas as palavras “real e fantasioso”, pois não é possível medir até 
que ponto realidade e ficção se misturam e se separam. Viver a fantasia do carnaval é tão real 
quanto os dias em que ele não ocorre. 
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familiar e residir na favela como um território que é sinônimo de esquecimento 

e abandono.  

 O ambiente e a situação retratados têm na textura sonora um outro 

elemento de tradução da vivência das personagens. A escolha dos acordes, 

timbres, interpretação vocal, quando ouvidos, vão na direção de revelar as 

sensibilidades do sambista e sua mulher. A textura sonora move a audição a 

perceber o sentimento posto com a palavra tristeza e o que isso implica como 

um momento de fragilidade emocional que emergiu a partir das agruras sociais.  

 O sambista e sua mulher são retratos de personagens que 

vivenciaram uma realidade como tragédia e drama social, tanto em dimensões 

subjetivas como de angústia, desilusões, sofrimentos, quanto objetivas, como 

pobreza e desajustamento social. Tais personagens, apresentadas como 

negras e pobres, vivem em zonas de marginalização social. Sendo assim, 

Geraldo nos remete às suas experiências emotivas, pois nos aproxima de uma 

dimensão da história que se processa através do sentimento, da emotividade 

que emerge no exercício da criação poética, literária e musical. “Se não 

recorrêssemos implicitamente à essência da emoção, por exemplo, ser-nos-ia 

impossível distinguir, entre a massa dos fatos físicos, o grupo específico dos 

fatos da emotividade305  

 Com isso, o sambista e sua mulher expõem as dimensões sensíveis 

que especificam suas vidas, revelando assim suas humanidades como tragédia 

ou como alegria: é a recorrência a uma história das emoções, é a sensibilidade 

como possibilidade do ser e estar na história, ora ganhando, ora perdendo. 

                                                 
305Jean Paul Sartre, Esboço de uma teoria das emoções, p. 14. 
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“Emoção é consciência” do ser e daquilo que expressa para o mundo, advindos 

de uma sensibilidade historicamente constituída nas relações sociais e 

condições concretas de existência. Sendo assim, as músicas e letras revelam 

realidades tanto pessoais como sociais, que são organizadas como forma de 

existir no mundo306. 

 As emoções vividas por Geraldo particularizam a estética de suas 

músicas, pois elas foram sentidas a partir de um olhar lançado sobre algumas 

questões relativas às vivências históricas dos grupos negros. O operário, o 

malandro, o sambista e sua mulher, o garoto pobre, a “mãe preta” tiveram que 

inventar formas de existir numa cidade que ofereceu poucas chances de 

sobrevivência. A partir desse olhar muito peculiar, a estética das músicas de 

Geraldo se configura pelo compartilhar de emoções comuns307 com os grupos 

negros.  

 Outra dimensão importante das vivências negras na cidade que as 

segregam está nas relações étnico-raciais que aos olhos de Geraldo eram 

racistas e desiguais.  

 

 
Vai cuidar da sua vida, diz o dito popular. 
Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. 
Criolo cantando samba, era coisa feia. 
Esse nêgo é vagabundo joga ele na cadeia 
Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. 
Todo mundo bate palmas, quando ele toca cuíca. 
Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira. 
Todo mundo condenava, uma simples brincadeira. 
E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. 
Hoje tem só gente branca, na escola de capoeira. 

                                                 
306Jean Paul Sartre, Esboço de uma teoria das emoções, p. 21. 
307Michel Maffesoli. A transfiguração do Político: aTribalização do Mundo, 1997. 
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Negro falava de umbanda, branco ficava cabreiro. 
Fica longe desse nego, que esse nego é feiticeiro. 
Hoje nego vai à missa, e chega sempre primeiro. 
O branco vai pra macumba, e já é babá de terreiro308 

 

 

Geraldo narra as inversões sociais que há em relação aos papéis 

ocupados pelos negros e brancos. Revela que em função dos preconceitos 

criados contra os registros culturais africanos, a população negra abandona 

essas culturas, como a música e a religião, e passa a circular e vivenciar outros 

espaços e papéis. O mesmo acontece com os brancos que migram de seus 

lugares e costumes e passam a viver aquilo que era tido como produção 

cultural negra. No entanto, fica explícita uma ambigüidade: o branco no samba 

e na religião é sinal de valorização ou apropriação cultural? Geraldo não 

condena a presença de brancos nesses costumes. A crítica que expõe é de 

uma recusa à cultura dos negros quando se tem a ausência dos brancos: 

 

  

Nego falava de umbanda 
Branco ficava cabreiro 
Fica longe desse nego  
Que esse nego é feiticeiro309 

 

Na medida em que os brancos passam a figurar como praticantes, um 

processo de aceitação vai se impondo com modificações: 

                                                 
308 Geraldo Filme. Vai Cuidar de Sua Vida, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
309Geraldo Filme.Vai Cuidar de Sua Vida, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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Criolo cantando samba 
Era coisa feia 
Esse nego é vagabundo joga ele  
na cadeia 
Hoje o branco está no samba 
Quero ver como é que fica 
Todo mundo bate palma 
Quando ele toca cuíca310 

  

 

 Fica explícita uma crítica ao racismo e à maneira como ele se processa. 

Portanto, há um processo de apropriação cultural que é irrompido para 

incorporar a cultura negra. Uma hegemonia étnico-racial se impõe como projeto 

de alterações das tradições negras. O que se nota é que a cultura popular 

negra passou por momentos de crise quando seus signos transitaram para 

uma outra esfera para ser aceita. Nesse trânsito, aquilo que um dia havia sido 

popular e negro redefine-se a partir de outros interesses e visões de mundo. É 

bom frisar que Geraldo direciona uma crítica sobre o processo de 

desconstrução da cultura popular e não contra os grupos brancos. É nesse 

processo que se percebe como uma hegemonia cultural se põe historicamente 

numa atitude aviltadora e revela, ao mesmo tempo, como os grupos negros 

eram discriminados e sua formas de religiosidade, quando praticadas por eles, 

eram demonizadas. 

 

 

Creio que há uma luta contínua e 
necessariamente irregular e desigual, 
por parte da cultura dominante, no 
sentido de desorganizar e reorganizar 
constantemente a cultura popular, 
para cercá-la e confinar suas 
definições e formas dentro de uma 

                                                 
310Geraldo Filme.Vai Cuidar de Sua Vida, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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gama mais abrangente de formas 
dominantes. Há pontos de resistência 
e também momentos de superação311. 

 

 

 Como estratégia alternativa às formas dominantes de cultura, Geraldo 

Filme cria, num espaço ainda aberto, as cidades onde os negros têm suas 

vivências e memórias reconstruídas e humanizadas. Essa atitude inscreveu-se 

como uma prática de resistência social que emergiu na música e como olhar 

político que dinamizava e dava fôlego à cultura negra popular. 

 As letras que envolviam a questão dos registros culturais africanos, da 

experiência da população afro-brasileira, das práticas culturais negro-mestiças 

também irão ter lugar nesse disco como, por exemplo, nas músicas “História da 

Capoeira”, “Vai Cuidar da Sua Vida” e “Reencarnação”. 

 

 

Oi lá, lá, oi lê, lê 
Meu avô me chamava, vem cá meu 
filhinho 
Aprender capoeira pra se defender 
Meu avô preto de Angola, sentado na sua 
esteira.  
Contava pra criançada, história da 
capoeira.  
Foi brinquedo de criança, veio lá de sua 
terra.  
Em defesa de seu povo, já virou arma de 
guerra.  
Ele me falou também, que em busca 
liberdade, negro se refugiava no 
quilombo de Palmares.  
Quando eles defrontavam o opressor que 
lhe seguia 
Era perna que jogava, era gente que 
caia312. 

                                                 
311Stuart Hall. Da Diáspora. Identidades e Mediações culturais, p. -255.  
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O músico reatualiza a partir das contingências do seu presente, os 

símbolos, experiências e espaços geográficos. Nessa reatualização aparecem 

uma geografia africana pontuada com Angola, a escravidão do século XVII no 

nordeste brasileiro e a resistência quilombola frente à escravidão. A 

reatualização da memória negra se faz também pela textura sonora, ao 

começar pelo ciclo rítmico da capoeira e a incorporação do berimbau na 

construção da música. Há um transitar do ritmo da capoeira para o ritmo do 

samba que desenham musicalmente o significado da letra. Torna 

contemporâneos todos esses vestígios de uma memória localizada num tempo 

passado. Liberta Angola e seus registros culturais, a experiência do quilombo e 

a capoeira, de um passado fossilizado e confere-lhe sentido atual. Nada mais 

pertence ao ontem, porque foram selecionados para o presente; sendo assim, 

lança perspectivas de futuro num passado revisitado.  

Essas releituras da memória africana passam também pela atitude 

introspectiva de Geraldo quando lança um olhar sobre si num tom 

autobiográfico, refletindo sobre sua condição de homem negro. 

 

 

Va,i criador do universo, quero lhe pedir perdão 
Pelos erros cometidos, espero não chamar seu nome em vão 
A gente aqui na terra erra, muitas vezes sem razão 
Peço ao criador, Quero voltar na reencarnação (bis) 
Sei que vou subir, meu pensamento está na descida 
Espero que um bom Zambe me devolva 
Tudo de bom que tenho nessa vida 
O som do surdo e atabaque, sentir meu corpo tremer 
Tomar a benção mãe rosa, pedrinha me proteger 
E as crianças me chamando de tio Ge 
Quero ser sambista ao renascer tudo de novo 

                                                                                                                                               
312Geraldo Filme, Disco – Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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Ao cantar a alegria e desventura de meu povo 
Quero ter muitos amigos como tenho atualmente 
Cantar na samba e nascer negro novamente313 

 

 

  Essa música é a janela de sua alma, é a revelação daquilo que 

sempre gostou de ser, de como se postou socialmente. Faz um ajuste de 

contas consigo próprio, assumindo uma perspectiva que o lança naquilo que eu 

poderia chamar de literatura fantástica, pois se descola para o campo da 

imaginação e renasce como negro novamente. Nesse exercício, retoma 

também a África como dimensão importante de sua existência ao pedir ao 

Deus do Congo “Zambe”, aos tambores e à mãe de santo, proteção e alegria. 

Ser negro novamente é reafirmar uma consciência política, já que isso passou 

a ser necessário no contexto pós-abolição e liberdade vividos no século XX em 

função das segregações, pobreza, racismos e discriminações que tentavam 

provocar um esquecimento cultural. 

 A janela dessa alma negra revela também um gosto pela festa e pela 

alegria como forma de insinuar a existência dessas dimensões humanas 

vividas, sob os efeitos da emoção como nas músicas “Eu vou pra lá” e “Vamos 

Balançar”: 

 

 

Eu vou pra lá, eu vou pra lá 
Ai como é bom, paulistano pra gente sambar  
Minha escola é paulistano, pequenina mais caminha 
Camisa da Barra Funda, e sinhá é nossa madrinha 

                                                 
313Geraldo Filme. Reencarnação, Disco- Geraldão, gravadora Eldorado, 1980 
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Eu sou filho de sambista, e por isso vivo assim 
Sempre cantando o meu samba, batendo o meu tamborim 
Eu vou pra lá... um sambista de verdade 
Faz samba e não pensa em conquista 
Sou nascido no 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 
Eu vou pra lá... 
Convidei a minha nêga, se não vem porque não quer, 
Eu não troco um bom samba pelo o amor de uma mulher, 
A nêga ficou zangada, quase que o pau comeu,  
Eu brinco com todo mundo, no fim do pagode,  
o seu nêgo é só teu 
Eu vou pra lá314 

 

 

 Esta letra explicita o modo de viver do sambista. Geraldo constrói a 

narrativa em primeira pessoa. Portanto, é possível considerarmos a narrativa 

como sendo a própria experiência do compositor no mundo do samba e em 

suas relações amorosas. O samba, ao que parece, ocupa um lugar de 

destaque na vida do sambista que interfere na sua visão de mundo. Os 

territórios e as práticas funcionam como uma espécie de força centrípeda que 

aglutina os grupos negros que constituem suas cidades de forma viva, concreta 

e histórica.  

Na letra “Vamos Balançar” Geraldo estabelece um diálogo com a bossa 

nova por sentir uma identificação musical a partir das propostas rítmicas desse 

estilo. 

 

 

Vamos balançar, quem é que não vem 
É nova bossa, o balanço é gostoso, 

                                                 
314Geraldo Filme, Eu Vou Pra Lá, Disco- Geraldão, gravadora Eldorado, 1980. 
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Não falte ninguém, eu sou do tempo do samba de 
breque.  
Brinquei muito no samba de roda, e nas 
madrugadas o samba canção.  
Agora que a mocidade lançou nova bossa, entrei 
no balanço,  
gostei do balanço, que balanço bom.  

 

 

Observa-se um diálogo e participação de um sambista tradicional, como 

foi Geraldo,  no movimento da bossa nova. Haroldo Costa, ao descrever onde o 

segredo rítmico no qual a bossa nova se constituiu, relata: a divisão que João 

Gilberto adotou para a batida do seu violão é a mesma que o tamborim faz no 

samba315.  

A bossa nova, portanto, se insere em registros sonoros familiares a 

Geraldo e o conquista, pois a divisão rítmica na qual a bossa nova se estrutura, 

o tamborim, foi um instrumento constante nas mãos de Geraldo nos shows e 

programas musicais que fazia. Essa letra revelam que Geraldo esteve também 

preocupado com temas relacionadas a movimentos musicais que propunham 

inovações estéticas. Transitou por outras possibilidades temáticas e rítmicas 

que foram igualmente importantes e criativas em termos estéticos para a sua 

música. Foi um compositor que recorreu ao samba-protesto, mas também ao 

samba-de-festa, ao samba-alegria e ao samba-bossa-nova. 

 Com esse disco, uma contra-hegemonia se fez pela reconstrução de 

sentimentos, territórios, organizações carnavalescas, família, mas também pela 

escolha do samba como gênero impresso em Geraldo Filme como registro 

                                                 
315Haroldo Costa, O negro na MP. B: breve p. anorama, in: Negro de Corp. o e Alma, p. -483. 
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rítmico de sua memória social. O samba traduzia em termos de textos musicais 

as sociabilidades das personagens. Há com o samba uma interferência estética 

e política contra o processo de diluição das práticas dos grupos negros e, ao 

mesmo tempo em que faz a crítica, recompõe essas práticas como vivência e 

como um gênero musical de matriz africana, pois há nos arranjos palmas, 

tambores e cuíca. Os instrumentos de corda e sopro, independentes de suas 

origens, são executados dentro do ciclo rítmico do samba, o que significou 

colocá-los dentro de uma tradição cultural específica e reinventada. 

Por meio desse disco de samba gravado em 1980, faz uma inferência 

num contexto de redemocratização, anistia política e luta contra a ditadura. 

Engajado contra a ditadura, Geraldo não se furta de por em evidência as 

mazelas do país e da cidade de São Paulo por meio das letras de música. 

Denuncia a pobreza, o racismo, a sensação de modernidade que as classes 

privilegiadas sentiam, valoriza a experiência da população afro-descendente no 

processo de formação do país. É um sambista que adota uma postura de um 

militante político e cultural. Tem uma postura crítica ao autoritarismo do regime 

militar mesmo não falando diretamente sobre isso em suas músicas. Utilizando 

um caminho diferente dos movimentos políticos e sociais da época que se 

opunham à ditadura, Geraldo militou como um músico do samba-protesto, do 

samba-indignação, do samba-enredo e do samba-de-festa. Foi um homem 

avesso às desigualdades, às injustiças e aberto ao prazer e alegria como um 

espaço possível de fuga das discriminações e tristeza. Esse foi o significado 

estético de sua música, onde o protesto, o anti-racismo e a festa foram 

expressões da sua arte. 
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 A música de Geraldo brigou e disputou com a hegemonia cultural da 

metrópole tentacular a partir de um olhar que politizou o cotidiano vivido por ele 

e pelos grupos negros. Nos limites e espaços que ainda sobravam naquele 

momento em que produziu seus discos entre os anos de 60 e 80, trabalhou 

artisticamente o imponderável, o não organizado, a história dos pormenores 

das vivências negras que foram abafadas pelo sistema urbano-industrial e pela 

ditadura, criticou a legitimidade da urbanização e insinuou rumores para uma 

história que ainda poderá ser vivida. 
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Considerações finais-  

 

 Reconstruir a memória de Geraldo Filme possibilitou perceber no 

tempo presente que o futuro das micro-áfricas estará, sobretudo, nas formas de 

como os grupos negros terão que resistir culturalmente para reinventá-las 

cotidianamente, seja no âmbito público ou íntimo. A partir dessa postura 

política, as micro-áfricas públicas ou privadas poderão representar uma 

perspectiva de cidade.  

Foi devido às formas de resistência terem sido operadas das mais 

diferentes maneiras, que possibilitaram a Geraldo Filme e aos grupos negros 

forjarem modos de viver modulados pela reconstrução, seleção, preservação e 

ressignficação de valores culturais africanos. A partir da memória de Geraldo 

podemos refletir que a manutenção desses valores culturais se fez numa luta 

constante para criar outras cidades. As micro-cidades negras existiram sob a 

hegemonia das elites locais que imprimiram via poder político, acadêmico e 

cultural a cidade dominante.  

As cidades dos grupos de descendentes de africanos funcionaram e 

existiram sob uma experiência social que se fez no entre-lugar da cidade 

hegemônica, através da criação de outros projetos, possibilidades e 

temporalidades. A partir de uma resistência e luta social, aberturas foram 

criadas por dentro da cidade objeto e dominante para fazer emergir vivências 

moduladas por um forte sentimento de comunidade e de tradição oral.  
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As relações familiares, de amizade e musicais tiveram na vivência 

comunitária e na tradição de oralidade os valores norteadores das escolhas 

pessoais e posicionamentos políticos para construir as micro-áfricas. A partir 

dessas estratégias elas foram vividas de forma múltipla e difusa, que se fez em 

práticas culturais no espaço público, relações afetivas no espaço privado, 

gestualidade corporal, falares, saberes, danças, musicalidades, carnavais, 

organizações culturais e educacionais através de blocos, cordões e escolas de 

samba e, no caso específico de Geraldo Filme, amplia-se também para o teatro 

e a pesquisa histórica.  

Elas funcionaram também em negociação com outras culturas onde 

tiveram que compartilhar espaços comuns como foi o caso, por exemplo, do 

bairro do Bixiga, Barra Funda e Liberdade. Desse modo, uma relação de 

coexistência cultural teve que ser incorporada pelos mais diferentes grupos 

étnicos na cidade para tornar a vida possível. 

Nas letras de música as pequenas cidades negras aparecem sob a 

experiência subjetiva das personagens que vivem sob as mais diferentes 

formas de opressão da cidade hegemônica controlada pelos grupos 

dominantes. Num esforço de dar voz a essas personagens é que Geraldo vai 

constituindo uma estética ao seu samba que denominei de samba-protesto, 

samba-denúncia. As personagens negras e pobres tiveram que enfrentar nas 

suas vivências, situações de exclusão social, discriminação étnica e racial, 

segregações espaciais que tornaram a cidade hegemônica um lugar quase 

insuportável para se viver. Para elas a cidade foi sem esperança, ingrata, sem 

perspectivas. Mas também há uma zona em que Geraldo investiu que é de 
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fazer valer, no meio das perdas sociais das suas personagens, a alegria como 

uma forma de viver que teve, sobretudo no samba, a possibilidade de 

expressar esse sentimento. 
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