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NEGRO

PAULISTANO

TRAJETÓRIA

ENQUANTO

EM BUSCA

FOLIÃO

CARNAVALESCO

E SUA LONGA

DA CIDADANIA.

Olga R. de Moraes

Neste

trabalho

-sociológica
pulação

dos folguedos

de origem

a relação

o perlodo

XX nos baseamos

oficiais,

livros

poimentos

pessoais

tadas

junto

pela po -

de são Paulo,focalizancom as instituições

XIX e primeira

secundários:
e cronistas

folcloristas

da cidade,

além

da cultu

nos valemos

junto aos fundadores

e da análise

década

documentos

e estudiosos

XX, entretanto,

colhidos

ros gruparnentos africanos

realizados

ao século

de memorialistas

Para o século

histórico-

constituidas.

em dados

de historiadores,

ra popular.

a evolução

dos foliões

referente

do século

de obras

da cidade

e com as autoridades

Para

examinar

carnavalescos

africana

do principalmente
públicas

tentaremos

von Simson.

de de -

dos primei

de fotos antigas

-

cole-

aos informantes.
,

As relações

entre

das se estabeleceram
temporária

tempo,chegando

sob forma

muito

de forma

homenagens

de submissão
na atualidade,

extra-carnavalescas

ceber fases
terizar.

sempre

dos folguedos,

cial e atitudes

dicações

carnavalescos

nessa

autoridades

mútuas,

dirigidas

repressão

alternadas

a um tlmido

poli

-

ao longo do

processo

de reivin-

ao Estado,mas

Conseguimos

caminhada

constitui

dialética, com aceitação

e revolta

individualizada.

distintas

e

ainda

entretanto

que tentaremos

per-

carac-
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Fase de aceitação

consuetudinária

Esse periodo

se inicia

lares carnavalescos
Paulo

ligada

lÚdico

dos "negros

com a gênese

realizados

aos Caiapós,

colonial

de denúncia

da forte

pulação

e de cor,na

são Paulo

Dança
Caiapós

dramática

eram,na

realizada

verdade,um

te de um pequeno

cacique

popu-

de são

de caráter

cidade.Esse

folguedo

já trazia,entretanto,em

jo um caráter
pobre

negra

manifestação

nossa

a 1968)

dos folguedos

pela população

primeira

crioulos"de

gido ainda no periodo

dos folguedos.(1890

repressão

sofrida

seu bô
pela po-

de então.

pelos

"negros

auto que narrava
indigena,

sur-

atingido

crioulos",

os

a história

da mor

pelo homem

branco.
,

O curumim

conseguia

para alegria
Nossa
Paulo

e regozijo

hipótese

dos séculos

a repressão

roupa de malha

ainda mais
ll

,

longa data,de
listas.

Dentre

muita

apreensão

dominados~

e levando

por outro

os vários

e Goiás

grupos

terem

e sempre

bandeiristica.

dos brancos

onde o caráter

enfeites

(1)

com uma

de penas

colo-

na rua de forma didá-

contingente

populacional

os "os negros

os indigenas,

da ter

vitimas,

de

pelos bandeirantes

tribais)também

aos paulistas

pois

tais sil-

rebeldes

nas minerações

muita

pau

é significati-

sido os escolhido~,

apresentou

re-

e era até sobrepu-

como um dos grupos mais

interpôs

da são

de denunciar

Vestindo-se

colocavam

e escravização

se notabilizaram

nas Gerais
minação

beige

evidenciado

eram denominados

dificuldade

de parte

do que eles mesmos:

vo o fato dos caiapós
vicolas

ficava

sofrida

como então

a de que os negros

vm auto-dramático

dos próprios

reprimido

as artes do paje,

e XIX, na impossibilidade

e na cintura,

tica a dominação

é

por eles próprios,

grossa

ridas na cabeça

ra

XVIII

elaboraram

artes

graças

da tribo.

dos portugueses

jado pelas

a vida,

explicativa

sofrida

escravocratas,
pressor

voltar

resistencia

que

de Mia do
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Essa
inicio

dança

foi realizada

do XIX,

ao longo dos século XVIII

durante

as pomposas

procissões

siao em que a população

normalmente

dispersa

tano,se
essa

reunia

época,

possuiam

A dança

e negra,

reunindo

assistir

um caráter

misto

apesar

era aceita

como abertura

trativo

para

dos Caiapós,

lação pobre
colocada

na cidade

dos mesmos,

a população

coloniais,
do burgo

aos cortejos

cortejos

porque

para

oca

paulis-

que, por

profano-religioso.

de ser realizada
nesses

e

pela popu-

solenes

funcionava

assistir

e

como a-

e acompanhar

as

procissoes.
Em meados
ção vinda

do século

da Metrópole(onde

vam abrilhantar
mentos

o espirito

religiosos

nas procissões

da dança
realizar

a procissão

o folguedo

já tivesse

bito

passado,a

ruim

religioso
ll
,

tendo

de buscar

os Caiapós

costuma-

tais diverti-

condizentes

Inconformados

obter permissão

com

foram proibidos
os orga

da Câmara Munici-

nos adros das igrejas,depois
ao templo.

ora negadas

a ser encarada
um novo

espaço

que

Essas permis-

mas, nas últimas

dança foi completamente

e passou

orienta-

de negros

como não mais

se recolhido

sões eram ora concedidas,
das do século

danças

paulistanas.

tentaram

seguindo

solenes) ,banindo

de tais manifestações,

de desfilar
nizadores

também

as procissões

dos cortejos

pal para

XIX, entretanto,

banida

décado âm-

como coisa de IIgente
no calendário

festivo

da cidade.
,

Roger
explicava
beralidade
folclóricas

Bastide

em Sociologia

que o carnaval
funciona

do Folclore

com sua abrangência

como um ima, atraindo

que já não encontram

os IInegros crioulos"

ram sua dança,

a partir

navalesco.

Dionisio

navalesco

paulistano

da década

Barboza,

de li-

na sua data tra

da Paulicéia

transferi-

de 1890, para o periodo

fundador

nos contava~

e caráter

ja

as manifestações

ressonância

dicional.Assim

Brasileiro

do primeiro

em depoimento

cordão

concedido

car
carem
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dezembro

de 1976, um mes antes

de sua morte,que

tempo

de seu pai era Caiapó.Afirmava

timos

Caiapós

Jorge

Americano

que sairam

aproximadamente

até 1910,os

no

êle: "Eu ainda vi os úl-

no Carnaval,

em "são Paulo

o carnaval

isso foi em 1905 ou 1906~'

naquêle

Caiapós

tempo."

desfilaram

(2) relata
durante

que,

o Tri-

duo de Morno.
A simplicidade
pobres

e dança,

cussão,

de sua apresentação

sem música,

além da pêxa

grande

desvantagem

das Grande
saram

de "dança

quando

Sociedades,

então

então

e se modernizava

centros

urbanos

durante

o Carnaval,

Itapetininga

de Aleluia

Mas a população

de origem
em ficar

funcionando

como público

somente

ses.Utilizando
giosos
então

em pleno

como modelos

florescimento,e

como o dos Batalhões
boza
rante

(um cafuso,
quatro

Janeiro)

go seria
população
gue~9,i,
-

filho

da Barra

substituida
cunhou,

anteriores
os ranchos
também

criou,

Divino

Piracaia,

Mai-

de são Paude Morno,

e corsos

em cortejos

pastorís

os desfiles

orientada

dançarin?

burguereli-

cariocas,
militares,

por Dionisio

de Caiapó,

como marceneiro
com o nome

Verde,

na vestimenta

Bar

que du-

no Rio de
de Grupo

Essa denominação,entretanto,

pela de Camisa

baseada

Reis,

dos folguedos

carnavalesco

Funda.

até hoje em

como em Ilha-

da cidade

dos préstitos

trabalhado

cordão

europeu.

do Rio Pardo.

de antigo

anos havia

o primeiro

Carnavalesco

Navais,

de Natal,

em Ubatuba,

alijadá

suas experiencias

e, tomando

do Estado,

africana

lo não se conformou

pas-

da cidade,que

,mas permanece

ou nas F!tas

em

e até agredidos
de sabor

desapareceu

per

luxuosos

Seus integrantes

de novidades

pobres

ou são José

ruim", os colocava

perseguidos

rapidamente

das zonas mais

Santo e Sábado

riporã,

ávida

muito

de rústica

com os préstitos

no apogeu.

de 1910 o folguedo

crescia

Espirito

comparados

paulistana

Por volta

acompanhada

de gente

a ser ridicularizados,

pela população

bela,

somente

com disfarces

designação

dos integrantes

lo-

que a
do fol-

v
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Analisando
pantes

desse

mento

entre

depoimentos

importante

do fundador

cordão

os foliões

pudemos

e de alguns
visualizar

e as autoridades

partici-

o relaciona

sob dois aspectos

di-

versos.
Sob o aspecto
desde

o século

cordões

XIX para

logo se viram

Divertimentos
ficha,
gando

formal,

estavam

que todas

fichadas

Além

se apresentar

Verde,

Central.

fosse

sá. Então

hóme batiam

palma,

Encarando
dos populares
sob o angulo

a primeira

de passá

a negada

e nos espaços

Carmilo,

aquele

era dirigir-

tinha lá um general,ou

lá. De lá a gente
lugar,

questão
pegava

Ali nóis tinha

de origem
da atuação

ali .••Passava

remota

a Central

dessas

agremiaçoes

a negada

.

pas-

e ia embora ... (5)

na cidade

das autoridades,

.

que passá,ali

e crescimento

africana

a

ali e tar (sic) e os

todo. Passava

de surgimento

que

ia lá na Central~ ..

na Central .•• antigamente

negócio

do

do Camisa

saia tudo prá fóra, prá apreciá
passava

que

pudesse

etapa do desfile

das Perdizes,

do Colégio.

o processo

1930, como o número

estabelecidas

de origem

a pé e ia, em primeiro

as autoridade

informal

não sei bem o que é, que fazia

de Policia ..•no páteo
Então

aos desfiles

sob o aspecto

às autoridades

ia. Ia todo mundo

deixá

for

(4)

do bairro

Assim

coronel,

Rua das Palmeiras
"Não podia

e pa-

o estandarte,

de alvará para que o agrupamento

ao Largo

lá, então

de

dia do desfile

presentes

de sua séde na Rua Vitorino

-se "diretamente
um tenente-

para carimbar

formal havia,

de homenagem

nas ruas

saindo

os

preenchendo

pelo grupamento

proprio

as agremiações

controle

uma espécie

Triangulo

efetivo,no

e registradas.

desse

todo um ritual
concedia

mais

ir até a Prefeitura

ma de garantir

elevada,

na Secção

Municipal,

a serem usadas

vigentes

taxa.

Para um controle
era preciso

de camada

a registrar-se

da Prefeitura

as cores

a respectiva

as orientações

as agremiaçoes

obrigados

Públicos

definindo

seguindo

pudemos

era muito

dos folgue-

de são Paulo,
notar

que até

reduzido,

cada
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-

uma delas nao representando
desfilando
formais

e, desde

mais

do sessenta

que seguissem

e informais

acima

as orientações

expostas,

a policia

nem mesmo

quando

havia

disputa

Mas,

dançar

samba

fora do periodo

de mal vista
Morro

e reprimida

da Casa Verde,

que ora analisamos,
mente,

quando

fisica

relata

eu aprendi

formá ..•cordão

aparecia

instrumentos
vamente

dizer

e arreava

O branco

o branco

é ladrão,

policia,

Carmilo,

tudo esburacado,
fazia

tudo aqueles
Mesmo

durante

realizados

espaço

gra da cidade.

o per10do

para
Eles

e terça-feira

realizava

deixasse

os

eram exclusi-

eles ficava

afe-

no samba ficava

toda ... Então

fazia

nóis

Brotero.

samba,

corna

Lá era

lá que nÓis

a realização
saiam

policial.

Além

dos seus bairros

segurança>de
Assim,

era o local buscado,

no leito carroçável

disso não havia

que podiam

no periodo
porque

animada,
desfilar

vespertino,a

buscano que
sem soAveni-

o Corso burguês,que

da avenida,

ne-

(Barra Fun-

pela cidade,

mais

um

da população

de origem

e andavam

estivesse

só eram

pois a segunda-feira

dos folguedos

do Glicério)

uma certa

os desfiles

gorda,

de trabalho.

onde a brincadeira

da Paulista

A

que o branco ... quer

carnavalesco

do os locais

repressão

via um branco

era lá que nÓis

Baixada

frer

porque

essas coisa

da, Bexiga'e

lhes garantia

corria.

que eles não ia, que era justamente

era dia normal

definido

não é?

negócio."(6)

no domingo

de carnaval

a gente

lá no fim .•• com a Conselheiro
então

pe-

era tudo vagabundo

os blocos

já premeditando

é vagabundo,

ria. Mas tinha um lugar
Vitorino

quando

Não podia

todo mundo.Se

entrá

"Antiga-

que tocava,

o páu ••• Então

que debandá

do

todo esse processo

Só vagabundo

não podia

de lado,

era ativida-

tanto que Seu Zézinho

ou bloco •.• Então

lá, tinha

tado .•. a própria
olhando

carnavalesco

eles rasgavam •.•Os cordões,

negro.

não interferia,

a tocá, eu era vagabundo.

Não se podia

policia

controladoras

em um dos seus depoimentos:

que era vagabundo.

chegava

pessoas

os cordões.

que vivenciou

gá no violão

e a policia

entre

pela policia,

sambista

ou setenta

trazia grande

se

animação

7

carnavalesca

a esse logradouro.

mas só desfilavam
servado

pelascalçadas~porque

aos automóveis

ciamento

impedindo

comerciantes

de artigos

lescas

valesca.

com poli-

de populares

a Avenida

Central,

Tenentes

o espaço

Faziam

ricas,

central

desciam

dos Préstitos

( Democráticos,

nesse periodo,

as familias

da rua era re-

e de

carnavalescos.

ao Triangulo

o desfile

para lá se dirigiam

o centro

ao espaço

os cordões

em direção

realizava

que levavam

o acesso

Ao entardecer
Antonio

Os cordões

porque

das Grandes
do Diabo

Sociedades

aberto

no -Largo do Café,

Luis

a noite7ali

e Girondinos)

do centro-histórico

uma parada

Brigadeiro

à

se

Carnavaestando,

folia

carna-

onde a colonia

sirio-

os esperava para assistir as evoluções do cordão. Dali
.
,
dirigiam a Delegacia Central para homenagear as autoridades" re-

libanesa
se

cebendo

uma espécie

a visitar
baile

os "salões

frequentados
Esses

cordão

de "benção
da raça",

era recebido

mais receptivos

os sócios

vidade

cinco a oito

mente

controlada,

grupamentos

mente

reservado,

os préstitos
origem
só

se sentindo

iguais.

da raça" por noite

e nem a concessão

em

da madrugada,só

en

da existencia

de um espaço

da Paulista

que obter,de
se~uros

perfeitados

entretanto,- um reconhecimento

para a apresentação

realmente

dansas-

de desfile,ati-

oficiosa,

das autoridades,

não havendo

tinham

pa

retri-

carnavalesco,visitava

notar havia uma aceitação

e os corsos

africana

preparadas

de origem.

por parte

negros,

mal dos mesmos

agrupamento

o

fazia'uma

do cordão

até uma ou duas horas

ao bairro

Como podemos

que os integrantes

"salões

que se prolongava

tão retornando

pois

do clube e/ em seguida, a orquestra

uma valsa,para

de

de são Paulo.

e seguros,

especialmente

começavam

salões

do salão de baile,

e evoluções

sem "com seus preferidos".
média,de

de cor da cidade

diretoria

com musicas

ra homenagear
buia tocando

pela

e então

isto é, os numerosos

pela população

eram os espaços

apresentaçao

dos delegados"

na cidade,

dos cordões,como

especial

existia

e do Brás. Os grupamentos
maneira

nos "salões

informal,o
da raça",

for-

para
de

seu espaço/
entre seus

8

Essa

situação

to formal

dos folguedos

de uma possivel
defesa

entre

repressão

passaram

dos blocos

va dos negros
chosamente.

anssim

baiador,

qualquer

elemento

Cordão

do Camisa

Verde:

infelicidade

coisa errada,

controle

do Morro

Flor da Mocidade,uma
" nóis tinha
direito,

Porque

aqueque foi

nóis andava

de galinha

no meio.

Porque

Aquele

a

da Casa Ver-

trabaiáva,

soubesse

inter-

que se dedicasse

ali.Tudo

nóis af~stávamos.

De jeito nenhum

tão capri-

aquilo

a gente

dos

os diferencia

vestidinho

o Flor da Mocidade.

Por

no trajar

vestir-se

Seu Zézinho

de

dos cordões.

exagerado

1927)do

então nóis formêmo

se por uma

dois mecanismos

um estrito

de cinco ou seis ... Andava

não tinha ladrão

sempre presente

fato que prontamente

a·exercer

a formação,em

que foi formado

do bonito,

um esmero

Como relata

do setor infantil

Ia turminha

ameaça

que não poderiam

imediatamente

de, explicando
evolução

a exigir

também

marginais.

e pela

e participantes

e cordões,

Passaram

pelo não reconhecimen-

policial,geravam

"vagabundos"

no, afastando
atitudes

africanos

os organizadores

um lado eles
membros

de insegurança,gerada

tudo

outra

tutra-

coisa,

que o cara fez qualquer

não ficava mais com nóis.

!(7)
,

A partir

de 1934 ou 35, com o aumento

ções carnavalescas

negras

do numero

( em 1936 já existiam,

de agremia

além de dois

-

cor-.

dões, uns doze a quinze blocos desfilando pela cidade(8))como
tam
com o
bé~umento
do número de integrantes em cada grupamento, a policia passou

a ter uma atuação

mais

rigorosa

em relação

a esses

folguedos.
Nos depoimentos
são sofridas
1- Nesse

da década

oficialmente

po de subvenção
tro orgão
do desfile

público.

de origem

pelo poder público,

Para reunir

os grupamentos

em reunir

a vários

tipos de repres-

de 30 a de 60 por essas agremiaçoes:

ou ajuda financeira

semelhantes:

sistiam

há menção

periodo, como os folguedos

conhecidos

dades

coletados

não eram

re-

não havia qualquer

ti-

por parte

os recursos

carnavalescos

o "passar bandeira"
um pequeno

africana

da Prefeitura

necessários

criaram

montagem

dois tipos de ativi

e o "bater

gr-upo de integrantes

à

ou ou-

taça". Ambas
da agremiação

conque

9

munidos

de alguns

tada pelo
rádio

comerciais,

vam o estandarte

tribuições

financeiras

o que as vezes
"batendo

debelava

bindo

por jornais,

e saiam a percorrer

para

famoso,

Então,

o transito,

os gastos

integrante

ai eles não vinha

a escola.

Já vinha

con-

e blocos,re-

de 40, quando

eles

a policia

aquele

e

táva a-

de pessoal,

"batendo

naqueles

es-

chegava

porque

grupo

pedindo,

encostando

da cida-

do carnaval.

de vez em quando,

vinha

de

leva-

angariando

de cordões

na década

ou então

emissoras

o centro

pré-carnavalesco,

cobrir

conquis

.Na fal ta desta,

a cacetada .•• Qué dizê, a paulada,

a calçada,mas

seja ajudá

e uma taça,já

desfilando.

aconte~ia,

taça":

aquilo

trapalhando

saiam

do periodo

Toniquinho,sambista

tavam

promovidos

da entidade

fins de semana

lembra

de percussão

grupo nos concursos

e firmas

de,nos

instrumentos

su-

taça",

gringo,

ou

sabe?
,

Reunia

quatro

cara;

encostava

va"depenado".(risos)
tinha

quando

Não tinha nem dinheiro

que pô de qualquer

bronca

o gringo,

com a policia,

jeito."

a policia

largava,

prá condução.

(por na taça)
vinha,

o gringo

Qué dizê,

"Então(havia)

qué dizê,

ta

muita

tem lá as razão

dela também."(9)
2)

° controle

nando

mais

sobre os grupamentos

rigido,

mos a empreenderem
pelos

bairros

atividades

o que obrigou
frequentes

de origem

ridade: .... " Porque
da própria
cola. Nunca
policia

consultas

sim? - Doutor,

isso assim,

administradora

fei-

da auto-

de samba,

vem

daquela, ...
daquela
da policia,

nunca

esa

meu.Eu

num dava um passo

que

posso

fazê isso, assim,

as-

-Doutor

assim?

realizar

da Casa Ver-

ao beneplácito

levei uma pancada

falá:

pretendiam

coisa na escola

e rasgou um instrumento

eu num fosse na delegacia

dos mes-

responsáveis

com o delegado

de dependencia

da própria

se tor-

carnavalesco. Uma descrição,

eu acho, muitas

tive nada, nunca

chegou

quando

seu relacionamento

diretoria,

organizadores

aos delegados

das agremiações,

bem essa situação

foi, com o tempo,

os lideres

de rua, fora do periodo

ta por Seu Zézinho,de
de, denota

negros

Nunca,

Nunca

fiz nada

ilegal

que

,

era pra mim num cai nessa.

ú,ú,ú,ú,ú
sim, nóis vinha

Quantas

que nem louco!
subindo

vezes

Chegava

a Casa Verde

esse carro da ...•RUDI vinha:

atrás,

quando

dava cum nÓis as

ali, ele dava cum nÓis,

ele di-

10

minuia
Eles

assim,

punha

nÓis

aí.m

s "

uma época

um bar aberto,

ai,que

Fazia

porque

eles punha

voce não podia

os cordões

o carro

em ci-

ter um bar aberto.

ia lá, roubava

o tema apresentado, pela8gremiação

co tinha um caráter

de critica

pOlitica,o

podia

ser disperso

com espancamento

mo relembra

Seu Zézinho,

sem grandes

coisa

isso CIOS outro?

tudo e começou

as-

(10)

3) Quando

lesco

eles passava.

o carro ~m cima. Mas,

ma? Nós tivémo
Tinha

abria,

prá yocês,

que a policia
voces.Eu
entrei

nunca

numa

fui espancado.

proprio

carnavales-

cortejo

da policia,

pessoa.

porque

E eu posso

Fui espancado

co-

" Olha, vou dizer uma

prová

Uma vez só, pela policia,

que eu não sabia.

carnava-

de seus integra~tes,

mágoas:

eu não posso me queixá

tá tudo na própria

no desfile

eu acho
isso prá

porque

na policia

eu

com o Bloco

das Caprichosas. (década

de 30) Tinha um carioca

que trabalhava

cum

nÓis,

lá, que fazia

Ele trabalhava

na

que saia cum npis

Prefeitura.

E ele teve uma discussão

cio de politico,

de Getúlio

lá. Mas nóis não sabiamos
litica,

Vargas

de nada,

alegoria.
lá dentro

professor.

de nada.

cente.E

o carnaval •.• o carnaval

feitura

era na Libero

trêmo na Libero

Badaró.

negó-

com num sei quê. cum num sei que

num seIL o que ele fez, que ele pôs:

uma mão. Mas nós não sabiamos

da Prefeitura,

Então
" Braço

é braço

~" Fez

É ino-

Sabe o que é inocente?

era ali na Libero

Quando

ele fez uma po-

nós descemos

Badaró .•.. O·páu comeu.

Badaró

e a Pre-

a são João, que en-

Foi a única vez,

o mais,

nun

ca , nun ca • (11)
4) Essa
como

repressão

se percebe

repressoras

tegrantes
hoje

em relação

nos relatos

los seus l~deres
tudes

exercida

mas,

acima

quando

infundadas,

das agremiações,

são relembradas

maior

encrenca

dade?

Como é que chamava

citados,

os policiais

reação

até situações

sambistas:

com a policia?

em parte

graves

escolinha

da Garvão'.'(Unidos

pe-

tomando

ati-

dos in-

que ainda

a encrenca,

a

lá, lá da Liber-

ela? Era .•. Que botô fogo no carro

Ah, não. Essa ai é o "Unidos

era,

entendida

por parte

" Quem arrumô

Aquela

negros

exacerbavam,

havia pronta

gerando

pelos

aos grupamentos

da Galvão

lá ...

Bueno)

•
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... Ai, ai também o cara era curpado,
desfilando

na Praça

va de carnaval,
garota,

filha

aconteceu

João Mendes

tocô o carro

de algúém

viráro

(Risos)

A escola

e um cara lá, porque

no meio

que estava

o carro

né?

da escola

desfilando.

e metêrp

táva

num gosta-

e atropelô

uma

A primeira

vez que

fogo .•• Até ai eles

tinham

ra-

(12)

zão."

Resumindo,
urbano

para

tiveram

nessa

primeira

seus desfiles

fase de conquista

carnavalescos,

de um espaço

as agremiaç;es

negras

que:

- perceber

qual era o tipo de atividade

te bem aceita

pela

rá-lo valendo-se
- identificar
da cidade

sociedade

- o desfile

de experiencias

os espaços

para poderem

carnavalesca

culturalmen-

processional

- e elabo-

anteriores;

"mais carnavalescos"

se apresentar

dentro

sem sofrer

do traçado

muita

repressão

policial;
- se adequar

às exigencias

do-se na Prefeitura
- cultivar

burocrático-controladoras,

e carimbando

a boa vontade

do-as com apresentaç;es

das autoridades
especiais

as atividadffida agremiação;
- controlar
repressão

a própria

exacerbava

Constatamos
exigiu
mesmo

certos

cos construindo
demais

co e ao próprio
frendo

repress;es

Para

tentar

negros

tentaremos
listanas

fazendo

compreen~ra

reconstruir

reagindo

quando

de conhecimento

uma resistencia

para

esta

melhor

cultural,

aceitos

negros,

pelo

e

aos pouaos

poder públi-

benevolencias,

so-

a elas.
desse processo

conquistas~que

levaram

já sob a forma de escolas

a história

que

social

em contraposição

continuidade

pequenas

mútuo

:com que eles fossem

identidades

e até reagindo

dos folguedos

homenagean-

sua aprovação

oonstitu1do,conquistando

ta e resistencia,somandO
lização

policial

carnavalescos,
poder

do desfile;

limites.

suas próprias

folguedos

constituidas

e buscando

que foi um processo

considerável,

antes

e

repressão

dos grupamentos
fisica

os estandartes

registran-

de uma dessas

cujo lider teve papel.decisivo

de lua oficia

de samba,

agremiaçoes

na obtenção

pau-

do reconheci-

"
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me n t o oficial
Nenê

do carnaval

af r.í.c ana : a Escola

de origem

de Samba

de Vila Matilde.
Essa agremiação

primeiro

desfile

provisada~

foi criada

de carnaval

contando

Matilde

tral da cidade

com quinze

por parte

e Vila Esperança,

rios clubes

vizinhos,

um tanto im-

mas

já receben

dos bairros
afastados

somente

seu

de Vila

da zona cen-

pela

linha da Es-

do Brasil.

de espanhóis,

dição carnavalesca:

elementos,

e separados

dev do ao seu grande

A Vila Esperança , talvez
descendentes

de forma

da população

bairros

de são Paulo

trada de Ferro Central

de 1948 e realizou

em 1949, ainda

somente

do uma certa aceitação

no final

í

já possuia,

um animado

contingente

por essa época,

carnaval

de sãlão

alguma

realizado

tentativas

de organÍlzaç,ª-o"de atividades

rua, como as batalhas

de confeti

pré-carnavalescas

de alegrar
chamariz

cortejos

a população

do bairro,

para os bailes

soirées

Durante
de origem
bilidade

Esses

remota

africana,

de tempo

livre,

bas, em frente

ao Bar Madeira,
animado,

do bairro,

para que deixasse

música

e

à

meses

dança,

sam-

em Vila Matilde.

de algumas

os jogos violentos

assim a idéia

moças

e se dedicasse
pudessem

da formação

partide um

carnavalesco.
de desfilar

pelo bairro,

de seu inicio,

fez questão

dias dedicados

a Momo,

a Escola

de participar,

dos desfiles

das emissoras

populares.

Nesses

a escola buscava

como agremiação

carnavalesca,

do Nenê,

de rádio

des-

em um dos tres

que eram realizados

sob a promoção
eventos

de Samba

pelo menos

da cidade,

tencia

ingle-

do Pandeiro, (15) iria

do ano, a pressão

surgindo

disponi-

ou cantando

a fim de que elas também

cipar das brincadeiras,

em sua maioria

da semana

do Peixe

por Nenê

e

a noite.

uma maior

tiririca(14)

no Largo

liderado

nos últimos

Além

logo mais

a aproveitar

brincando

e, além

como propaganda

surgi da com a introdução

enfrentar,

agrupamento

realizados

passou

capoeira,

Esse grupo

à

as matinées

funcionavam

de

e os desfiles

o ano de 1948, um grupo de operáriOS,

sa (13), jogando

mais

encerravam

tra-

em vá-

e algumas

de rua vespertinos.

de

no centro

e dos jornais mais

demonstrar

além de medir

sua real exis-

suas forças;

em-

o
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bora

ainda pequenas,

mo os cordões
ainda

Vai-Vai,

com a única

da Madrinha

com as de outras

escola

Negro

bio tão afastado

e Paulistano

de samba até então

grupamento

da cidade,

Como vimos,

desde

desde

da zona central

a década

da raça", reunindo

população

negra

dos vários

bairros

manal,em

locais

situados

Era durante

val,

travavam

amizades

sair dos bailes
romarias

sair dançando
Esse

lazer

de são Paulo,
bairro

ou subúrbio

cer a algo mais

frequentadores
amizade

já haviam

assiduos
com outros

acompanhado

pos no centro

negros

os desfiles

da cidade.

Assim,

limitados' do que seus vizinhos
em termos

de vivencia

que lhes permitiu
integração

jovem,

da cidade

de origem.

conheciam

diversos

carnavalescos

de outros

e ousar,

e ti e

gru -

fossem

espanhóis,

experiencia

eram

da cidade

economicamente

descendentes.de

o

de perten-

de Vila Matilde

de gafieira,

carnavalesca,maior

mais

um sentimento
comunidade

criar algo diferente

ao universo

de Samba Lavapés.

não .importando

embora

or

do carna-

negra

de bairros

que

Shangai,

central

de Samba Nenê

dos bailes

se co-

na zona mais

do que a própria

da Escola

se-

grupos

no Parque

ou na Escola

população

pequenos

ou, por ocasião

em que ela residisse,

amplo

Os fundadores

nham

à

fornecia

todo o ano a

e moças negros

formando

do Bom Jesus

em comum,realizado

os bai-

de S~o Paulo.

para irem se divertir

nos cordões

na cidade

durante

que os rapazes

e acabavam

a Pirapora

ano de des-

da cidade ,numa convivência

na zona central

esses bailes

num subúr-

da cidade?

de 20, existiam

ou "salões

ganizar

ou

a Lavapés

surgido

seu primeiro

les de gafieira

podiam

co-

da Glória

existente:

carnavalesco,

pôde,

se integr,ar ao carnaval

nheciam,

mais antigas,

Eunice.

Como um pequeno

file,

Pr1ncipe

entidades

mais

possuiam

e riqueza,

logo de inicio,

amplo da folia momesca

do centro

o
uma

urba-

no paulistano.
Essa
monstrada

independencia
pela

cia de pertencer

escola,

em relação

ao bairro

exteriorizando

de origem,

a existencia

a um todo mais amplo,

logo de -

de uma conscien

teve uma dupla consequencia:

.,

o
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à

- permitiu

escola

ultrapassavam

crescer

aqueles

e se organizar

existentes

de apoio

fora do núcleo

- acarretou

também

ciúmes

dos clubes

locais

logo perceberam
um outro

conjunto

animaria

as atividades

tornar

musical

um adversário

feti locais
de nivel
a ousadia

velada

de negros

por parte

Seus dirigentes
apenas

que, com um pequeno

apoio,

do clube,

nas disputas

de co~petir,

mas poderia

das batalhas

em concursos

e nove

se

de con-

carnavalescos

ainda não tinham

maioria

fantasiados.

instrumentosl·de

um potencial

flexibilidade

tido

Portavam

percussão

(1951)

sendo doze mulheres

de origem

remota

este um elemento

já contava

.africana,

com

homens,

todos devida-

bordados,

com um baliza

fundamental

considerá

e dezessete

dois estandartes

e contavam

e indepen-

de crescimento

ano em que desfilou

elementos,

em sua grande

fantasiado,

de agir com maior

escola

vel pois no terceiro

mente

mas

do Ne'nê não seria

aos quais tais clubes

capacidade

deu a nova

trinta

ou-

de adentrar.

Essa
dencia

e criar

a apoiaram.

de Samba

perigoso

municipal?

bairro

original,

carnavalescas

e era capaz

que

hostilidade

que, de inicio,

que a Escola

modelos

no próprio

tros pontos

e

segundo

vários

corretamente

dos desfiles

carnavales·

cos de então.
Um outro
meiros
ciais

anos

apoio

de vida,

do bairro

contribuições
escola

local,com

foi o auxilio

( principalmente

financeiras

era ligada

e Vila Esperança),

ro Central

do B~asil

afastadas

meçaram

ajudavam

o desfile

por sua rua;

trazendo

que o proprietário
concedido.

'

no Livro

formada

exigiam

as vezes
de algum

e vendas

as vezes

(Vi-

de Fer-

espacialtempo co-

que con t rí.e.

que a escola

até mais,

de

Como a

lado da Estrada

assim muito povo e freguesia

lucrasse,

comer-

por duas secções

depois

Todos os bares

carnavalesco

firmas

de Ouro.

comerciais,

a agremiaçãQ,

í

pelas

e botequins) ,através

uma em cada

e como firmas

a sur-g r problemas.

buiam para

vendas

a uma comunidade

contou nos seus pri-

concedido

registradas

la matilde

mente

que a escola

passasse

e permitindo

do que o auxilio
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Para
correr

cumprir

tais exigências

um trajeto

zê-lo,Seu

Nenê

vos auxilios
Como
moção

lizar

por parte

alternativa

festas.

em contrapartida,a

escola

optaram

os salões

de no -

pela pro dos clubes

e o Vila Esperança,

dez anos esse esquema
animava

a fa-

locais.

a alugar

o 5 de Julho

Durante

e negativas

da escola

e passaram

a per-

Ao se recusar

reclamações

os dirigentes

mensais

se via obrigada

e cansativo.

dos comerciantes

principalmente

tais

longo

teve que enfrentar

de bailes

locais,

sinuos9,

a escola

o bloco

para

rea-

funcionou

porque,

do clube durante

as bata

lhas de confeti.
Mas alguns

fatores

novos vieram

interromper

esse bom relacio-

namento:
- os membros

do clube,

na sua maioria

começaram,

graças

da região,

a ter uma ascenção

-os baiies

mensais

gros e começaram
tados,

durante

ao seu trabalho

da escola

a surgir

- por outro

lado, a escola

dos durante

o carnaval

1958,

1959

Os dirigentes
de negros,
nome

do extra-bairro,

podia

de própria,

em

passando

suas instalações
fonte

de renda

futebol

para

já obtinha

para

sucesso

de ne -

mais

constantes,

da cidade,

exal

em

a participar

a noite.

a encarar

as festas

como um fator depreciador

o auxilio
recebendo

de construir,

com:o sucesso

concedido

comprar

da escola.Negaram

também

até então.Deci-

ou alugar

televi
uma

o aluguel

que constituiam
a cessão

séde

a principal

de seu campo

carnavalescos.

do

alcança-

cachê em programas

de 1959.,a negar

mensais

dos desfiles

realiza

sendo campeã

convidada

que a escola,

a partir

nos desfiles

começaram

os bailes

os ensaios

elementos

nos domingos

locais

negro,já

assim,

entre

Foi então

semanal

dispensar

condições

como festas

dos mesmos;

e, julgarâm

di·ram.que o grupamento
sivos,estava

brigas

em indústrias

de vida;

se caracterizavam

dos clubes

com suas brigas

da associação

no seu padrão

em 1960.

de televisão

de espanhóis,

especializado

na zona central

e tri-campeã

de um programa

mais

algumas

a realização

descendentes

de
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Assim,

num curto espaço

após outro,

à

a Escola

rua, não podendo

de tempo,

de Samba Nenê

contar

das atividades

ter sua receitá

drasticamente

Durante
-campeã
gada

quatro

a ensaiar

muito

chuvas

entre

Esses

tempos

foram

continuar

ção municipal

-

zaçao

muito

Maia

cultura

que havia

sido",tri-

sofrendo

guardando
parte

membros

dificeis

seus iS~Eumentos

dos meios ·financeiros

da agremiação.

porque,

e entusiasmando

apesar

concentrava
grandes

para promover

da população

a sua escola,

da elite local,

e não:auxiliava

da cidade,construindo

va a desvi'ar recursos

de ano, além de

a casa de seu dirigente,

além da rejeição

Prestes

o

foi obri-

os próprios

que ignorava

mo. O prefeito

de meio

para

de shows televisivos,

a maior

aplaudindo

teve de enfrentar,

se viu relegada

regularizado

escola

de verão,

e buscando

os desfile~

do bairro

anos,essa

na rua, em frente

em casa de Seu Nenê
para

recreativas

de uma série

com as pesadas

espaço

de um clube

reduzida.

ou cinco

e participara

de Vila Matilde

com nenhum

desenvolvimento

com a negativa

uma administra

as manifestaç~es

seus esforços

avenidas

esta

de Mo-

na reurbani-

e viadutos

as manifestações

e se nega-

populares

de

e lazer.

Nesse

periodo,

Seu Nenê,

como outros

cos paulistanos,pensou

muitas

adiante

sua agremiaçao

carnavalesca,

tradas:

eram obrigados

com frequencia

despesas

do desfile

vezes

e,não fosse

dirigentes

em desistir

a pagar,

tence?

os déficits

vez esse

aspecto

se se extinguido
Um outro

tão importante
na década

do próprio

o apoio e compreensão

e até concordavam

para cobrir

da tarefa

de levar

tais as vicissitudes

que enter.diam"as dificuldades
domésticos

carnavales-

encon

-

bolso,

das esposaE,

em vender

seus per-

pós-carnavalescos,

da folia de Morno paulistana

tal tives-

de 60.

fator importante

na permanencia

desses

grupamentos
,

carnavalescos
culos

mais populares

governamentais

por exemplo

foi o apoio encontrado

municipais.

a Companhia

Algumas

Antarctica

firmas

as

fora dos cir-

industriais,

como

Paulista, ou o setor comercial

f
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de bairros

paulistanos

de cidades

próximas,

ausência
Paulo,

-

çoes

como Lapa ou Belém,ou
como Jundiai,

de desfiles

passaram

a oferecer

carnavalescas
Esses

foram

apoios

critica

lescos

populares

imprevisivel,

Santo André

taças e prêmios

da história
mas,

conseqUentemente,impediam

da cidade

de são

às agremia

locais.

-

pois permitiram

da vida

a superaçao

dos grupamentos

sendo concedidos

não permitiam

ante a

em dinheiro

desfiles

fundamentais

as prefeituras

ou Santos,

na zona central

que realizassem

de uma fase
mais

realizàdos

mesmo

de forma

uma organização~a
um crescimento

mais

carnava-

esporádica

e

longg prazo)e

significativo

desses

fol-

guedos.
Mas,
deres

se as dificuldades

sambistas,

dor. Levaram-nos
autoridades

a se reunir,

novamente

as velhas

mitiram

uma primeira

cri~ndo

uma Coligação

Essa primeira
cordões
da,nos

e escolas

amizades

proveniente

de shows
Ante

os poderes

as

e oportunidades

dos "salões

sambistas

Carnavalescas

que reunia

de são Paulo,

e confiança

à

paulistanos,

em 1964.

os mais

importantes,

foi entretanto,

lidera-

de fora do mundo

da cidade

dos sambistas,

concedido

.que per-

realização

car-

que ,se aproveiexplorou-os

e

do carnaval,

sua

folclóricos.

tal situação
públicos

que se viram

pressionar

dos tempos

dos lideres

da vida noturna

com o dinheiro

cataliza

das lides carnavalescas,

organização

os li-

de samba.

de Entidades

de samba

da ingenuidade

melhorou,
casa

agregaçao

tentar

os auxilios

anos de 1965 e 1966, por um elemento

navalesco,
tando

através

a desanimar

como um fator

para em grupo,

e escolas

consolidadas

as vezes

também

de aumentar

aos cordões

Foram
da raça",

elas funcionaram

no sentido

concedidos

chegaram

de desorganização: e conflitos

continuaram

completamente

negando

desacreditados

internos,

seu apoio aos sambistas
junto às autoridades

municipais.
Em fins de 1966 a Coligação

foi extinta

pelos

próprios

sam-

..
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bistas

que, no inicio

Carnavalescas

de 1967,

e começaram

criaram

a Federação

de Entidades

a enviar

cartas

ao Prefeito

entidade

com novo nome,mas

solicitan-

do auxilio.
Não confiando
mesmos

sambistas,

numa

a Prefeitura

11der~do

samba paulistano

liderança

fora do mundo

rar o prestigio

continuou

perceberam

seu apoio.

então a necessidade

carnavalesco

do samba

adiando

reunindo

que fosse capaz

junto às autoridades

os

Os

de uma

de recupe~

municipais.

Mas on'

de buscá-la?
O fim da década
como um periodo

de 60, por outro lado, se caracterizava

de grande

prestigio

da música

samba por uma fase de desprestigio
radialista,

Moraes

em seu programa
palmente
maio,

diário,

os velhos

o programa

Teresa,
rádio,

Sarmento,

tiveram

sambas.

desse

radialista

Conversando
numa banca
rigente

com Inocêncio

de jornal

do Cordão

lista,cuja

Camisa

e, tres dias depois,

que concordou
Federação
meçou

em apoiá-los,

desde que eles

por ensiná-los

as reuniões

dos lideres

seu velho

e descobriu
próximo

aceitando

ao lugar

conversando

do radia-

de trabalho
do

com Sarmento
da

institucionalmente.

Co-

um livro de atas que registrasse

do samba paulistano.

que contava

com uma diretoria,constituida

ligados

às rádios

Tobias,

do di-

a intercessão

deração

cencio

e socio

apoio

que o sogro

de 1967,

e joraais

integrado

amigo

o cargo de Presidente

se organizassem

de

a imagem

amplo

solicitar

já estavam

Da.

públicos.

Em setembro

conselho,

-

no mes de

para recuperar

encontrou

então

a elaborar

princi

junto a esse homem

TObias,

residia

Resolveram

tradicional,

dos poderes

Funda,

Verde

ajuda buscavam,

dos dois sambistas.
vizinho

na Barra

Um único

emdivulgar,

por'acaso,

de buscar,

diante

o

que Seu Nenê e sua mulher,

de que necessitavam

do samba paulistano

passando

global.

insistindo

brasileira

Foi ouvindo,

a inspiração

o prestigio

na sociedade

continuava

música

jovem,

pelos

Da. Eunice,

já devidamente

mais populares

sambistas
Bitucha

estruturados

por elementos

da cidade,

de velha

cêpa

e Pé~Racbado)

numa fe-

e com um

( Seu Nenê,
foram,

Ino

em comi-
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tiva, solicitar

ao Prefeito

dia e simpatizava
apoio e a ajuda

com os folguedos
financeira

files carnavalescos

o

Prefeito

Federaç~o,

carnavalescos

necessários

para

Sarmento

concordou

em auxiliar

da verba

buscou

comerciais

ent~o,

a realização

financeiramente

os desfiles

.

carnaval

o

dos des-

corno urnaforma

concordou

de Morno daquele

a nova

ficasse

para os desfiles

que '··jápatrocinavam

co e tendo conseguido,

.

que compreen-

populares)

com a ·condiç~o de que seu presidente

de firmas

°.

( um carioca

de 1968.

sável pela utilizaç~o
Moraes

Faria Lima

respon-

carnavalescos.

de garantia,

seu programa

em assumir

a tarefa

ano~ Realizou-se

ent~o

o apoio
radiofôni

de promover
o primeiro

,

0'

.1

oficialmente

financiado

pelos poderes

públicos

paulista

nos.

Fase de reconhecimento

oficial

dos folguedos

de origem

africana.

(de 1968 a atualidade)
Mas,

o processo

de oficializaç~o

desenvolvido

sob o patrocinio

consequencia

a imposiç~o,

lo, do modelo
via, por parte
navalesco

das autoridades,

paulistano

cer um estatuto
populares,

de um prefeito

às entidades

bem sucedido:na

do carnaval

Capital

carioca,

carnavalescas
da República.

um conhecimento

e como o poder público

que regulamentasse

foi contratado

paulistano,
teve como
de são PauComo n~o .ha-

do fenômeno

necessitava

o funcionamento

um "carn~valesco"

car-

estabele

dos desfiles

carioca

para elaborá-

-10.
,

Foi ent~o
cidas pelas

entidades

das no modelo
dia

à

menos

tentica

dos numerosos

Essa

escolas

cordões

oficial,

exitentes

africana

se acabou

a serem obede-

todas elas basea

o qual pouco

- a manifestaç~o

de influencia

imposiç~o

paulistanas,

de samba carioca)

das poucas

do carnaval

uma serie de regras

carnavalescas

de escola

estrutura

à

estabelecida

correspon-

em S~o Paulo
mais

de nossa

criando

e muito

antiga

e au-

cidade.

urna série de di-
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íiculdades

para

as entidades

do até ao rápido

desaparecimento

tro lado, um certo
tilde.

Sendo

de Samba de Seu Nenê,o

a se fundar

cariocas

- a influencia
filhos

por

ou-

segundo

grupamen-

em são Paulo. foi, entretanto,
tomou

o úni

como modelo

as con

devido:

familar

de um carioca

preferencia

trouxe,

levan-

Escola :.deSamba Nenê de Vila Ma

co que, ja em sua fase de organização,
"
generes

paulistanas,

dos cordões,

à

beneficio

a Escola

to desse genero

carnavalescas

pelo

sofrida

do Morro

ritmo

por Seu Nenê

e irmaos

de Santa Teresa,

e visual

carnavalescos

que, sendo

possuiam
tipicos

nítida

do Rio de

Janeiro;
- a freqUente
rigente

e entusiástica

e familiares,

assistencia

, por parte

aos shows e revistas

teatrais

cada de 30 e na de 40 traziam

muitos

artistas

aos palcos

Paulo

da Portela

da Escola

de são Paulo,como:
de Samba

Trio de Ouro

do Morro,

e muitos

de um "know-how"

Seu Nenê,

através

esporádicas

Já em 1959,
de são Paulo,

muito

toda

essa ligação

com o carnaval

paulistano

no desfile

sido captadps

paulistanos.
mais

mados,

como estavam,

suas raizes

lento

dos cordões,

na tradição

na zona rural

o ritmo

grande

do Estado

e batidas

tempo,

à

pois esse

do jongo,

dança

de são Paulo.

Fede-

cariocas,

ao Morro

ensinados

dificuldade

e o ritmo mais rápidO
há muito

do carnaval

da Capital

por Seu Nenê em visita

encontraram

batida

ritmo mais

leve

de viagens

de Samba Nenê de Vila Matil

dois anos, penosamente

Estes

·por

que conhe-

através

nove anos antes da ofieialização

de introduzisse

e, durante

Alves,

cidade.

da Escola

gueira

Francisco

cedo empreendida

e também

ral, fez com que a bateria

que haviam

cariocas

e suas pastoras

de "carnavalescos"

do Rio de Janeiro

a essa

populares

de Almeida,

carioca

da contratação

o fenômeno

que, na dé-

outros;

- a busca

cessem

Aracy

de seu di-

aos ritmistas
em entender

do samba carioca,
batida

mais pesada

som,mais
religiosa

da Man-

a

acostue ao

paulistano,tinha
muito difundida

21

o passado,
Matilde,
maior
pelo

rico de influencias

acabou

rapidez

dando

e propriedaàe,à

regulamento

primeiros
nossa

oficial.

a possibilidade
nova

realidad~

de se adequar,
de desfile

oficial

(1968,1969

com

exigida

nos tres

e 1970) comprova

observação •.

listanas

para

tilo carioca,
ria Lima,

encontrada

se transformarem
foi tão grande

em 1969,

da Capital

pelas

entidades

em escolas

que promovesse

da República,para

de Morno.

um desfile,
do campeã
concreta

pela Avenida

naquele

são Joªo,

ano. Dessa

das influencias

quadra

e cuja agremiaçao,

de ensaios,

samba visitante.
o relato

ram trocar

idéias

"know-how"

indispensável

carioca

pudes

apresen-

promoveu

que havia

si-

mais

nas rodas carnavalescas
já contava

em homenagem

essa confraternização

com uma

à escola

informal,

que os sambistas :.desua escola

com os cariocas,

de re-

são Paulo.

um churrasco

Foi durante
de Seu Nenê,

dos sambistas.e

por essa época,

promoveu

Fa-

paulistas

forma houve uma transferencia

do Rio para

o es-

de uma agremiação

da escola

Seu Nenê ,que tinha um bom transito
~ariocas

segundo

que lhes competia

as dificuldades

pau-

ao Prefeito

que os sambistas

tar nos desfiles

entendeu

de samba,

a vinda

o tipo de manifestação

O Prefeito

carnavalescas

que elas solicitaram

sem ver de perto

gundo

da Nenê de Vila

O fato dela ter sido campeã

anos do desfile

A dificuldade

nome

à escola

cariocas,

fazer perguntas

para a montagem

do desfile

de

se-

pude-

e absorver

um

carnavalesco

em novo estilo.
O sucesso,

comprovado

1970' ,veio mostrar

pelo tri-campeonato

o acerto

do expediente

conquistado

utilizado

ern .

pelo l:Lder

da Nenê de Vila Matilde.
,

Realmente,
idos de 1968,
Nenê,

o fato de possuir

foi um outro aspecto

em relação

às suas congêneres

tores determinantes
premente

uma quadra
diferenciador
paulistanas.

na .obtenção dessa

de um local adequado

de ensaios,

ja nos

da Escola

de Seu

Dois foram os fa-

séde própria-

para ensaiar

a necessidade

e a incorporação

da

22

experiencia

de outros

Como
de Vila

sambistas.

já foi relatado

Esperança

anteriormente,

e Vila Matilde.passaram,

de 60, a discriminar

a Escola

vertimento

e se negaram

de negros

para bailes

de meio

teriormente

utilizados

Os ensaios
di, em frente
contendo

saiam,

passaram

de futebol,

an-

carnavalescos.

a ser feitos

na Rua Júlio Rinal-

a letra do samba-enrêdo,

era fixado

no alto do muro

à

casa de Seu Nenê e os integrantes

na rua, aproveitando

la estava

ensaiando

para memorizar

cantando

e dançando

discriminatórios
quando

em frente

passando

os sambistas.

além

integrantes
ele parou,

vindo

dos enfiou-lhe

tomar

agrediram

ro com dez ou doze rapazes,

de um

qua$e

a

atro

não houve maiores

rea

o carro retornou,. os
o motorista

e quando

mais exalta

adentro.
até a Cangaiba,

local on-

e" lotando o car

endinheirados"

armados

da esco-

a perua

um dos sambistas

desceu

brancos

e, no dia de

buzinando,

verbalmente

boca

o "bucheiro"

os "feirantes

ruas próximas.

de boi na feira) passou

passagem

satisfações,

Depois

de integrantes

susto, mas quando

um chocalho.pela

Amedrontado,
de residiam

Na primeira

da escola

pelas

em alta velocidade,

de um grande

o samba.

a casa de Seu Nenê,
miúdos

cartaz,

da agremiação

não cessaram

um grupo

"bucheiro"(vendedor.de

perturbá-Ios,

ções,

campos

seus salões

Um grande

de 1967, a tarde,

pelando

a ceder

como di-

da escola.

já em formação

vizinho

então

da década

encarando-a

primeiro

de ano e depois,seus

Mas os ataques
Natal

a/partir

de Seu Nenê,

para os ensaios

dos bairros

a casa do dirigente

fronteiriço
dançavam

os clubes

de revólveres

e facões,

vol-

,

toupara

atacar

a turma da escola.

dele dando

tiros para

des facões

usados

então,

tes, todos

brancos

os instrumentos

Os integrantes
e, a noite,

o alto, coronhadas

na feira.

os atacantes

Pararam

o carro e ja sairam

e ameaçando

com os gran

Os sambistas

correram

apavorados

aproveitaram

para destruir,

e

aos chu-

da escola.

,da Nenê de Vila Matilde

num grupo' de mais

ou menos

não se conformaram

duzentos

sambistas,

des-
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ceram

até a Cangaíba,

cheiro~

ameaçando

Seu Nenê tentou

policial,
levados

deu queixa

Esses

branca

de mais dinheiro

facção

mais pobre

Lembrando-se
que ele havia
de Juvenal

ouvidos

nesse mesmo
contara

no Simpósio

as dificuldades

regulamentação,

um terreno
Rinaldi,
praça,

"Com aquilo

existente,

mas até então,

levantaram
lhorá-la,

reservado
abandonado.

uma quadra provisória
constrliindo instalações

so informante,_
perança,

por causa

11

.eles mesmos

"Talvez,

se eles tivessem

Tres anos depois,
processo

de despejo

por volta
possuia

sua primeira

à

para a futura
Liderados
em madeira

construção

para, mais

em alvenaria.

de 1973 ou 74.Mas,

nos orgãos mu~ipais,

reagiu,

o qual deveria

Seu Nenê, valendo-se
conseguiu

to-

ocupar

de uma

tarde,

me-

Como concluiu,

do pessoal

a Prefeitura

a escola,

num

por ele, os sambistas

prestado,., ,não tinha feito

contra

da esco-

resolveu

a gente prá uma situação

em 1970,

o filho

quadra

Seu Nenê

a

sua casa, na Rua Júlio

da discriminação

forçaram

iniciais

na idéia",; Seu Nenê decidiu

quasi em frente

provavelmente

a

negra

do Samba,

ano de 1967, quando

terreno

mar uma ati tude.

que reunia

predominantemente

construido

sem prévia

sendo

entre a popul~ção

e sua agremiaçao,

la .carioca e de como haviam
ocupado,

que acabaram

brancos.

dos relatos

da Mangueira

apoio

o líder da Nenê de Vila

do bairro,

com alguns

e buscando

"bu-

do bairro.

um antagonismo

da região

comparecido

brancos

profundamente

da população

mas também

casa do líder

seus liderados

do delegado

exteriorizavam

à

fogo

os rapazes

fatos magoaram

Matilde,porque

e mulata,

acalmar

contra

até a presença

atear

de Vila Esmelhor" .••
nada."
abrindo

um

se efetivar

de amigos

ir adiando

nos

que

a decisão

judi

cial.
Uma grande
escola}reunindo
trabalho
quadra

recursos

efetivo,

de ensaios

pagamento

conjugaçao

financeiros,

conseguiram
da escola,

das dividas

de esforços

levar

por parte

dos membros

apoios politicos

à

construção

contraidas

posse

da quadra

iriam prejudicar

rante

toda a dêcada,.impedindo-a

e muito

em alvenaria

já no inicio da década

da agremiação

de ser novamente

da

de 70. Mas,

e a luta pela regulamentação
a performance

da

campeã,

o

da
du -

embora

2.1

a Nenê

de Vila Matilde

melhores

tenha

conseguido

Esportes

e Turismo,

a nivel

do executivo

legalmente

Simões

os apoios
municipal,

despejada

perderam

da quadra

a sair e buscaram

não importando
causa

posse

da agremiação,

de ensaios.

Mas,

os sambistas

no sentido

à

da quadra

Escola

a longa luta pela

as

de

de Seu Nenê,
e a escola

temendo

foi

a destrui-

resistiram

vereadores

de obter

se recu

paulistanos,

mas sim sua simpatia
a regulamentaç.ão

da

e realizar

la escola

escolas

b r-anc os., de

obtenção

pudesse

pequena

as dificuldades

a década

reconheci
seus en -

mais

por elementos

classe

média,

vividas

pe-

de 70, foi a concorrência

as agremiaçoes

organizadas

Estava

legalmente

desenvolver

anos,

de samba.

durante
entre

Pre

por noventa

de Vila Matilde.

de um espaço

que veio aumentar

a existir

novas,

a titulo precário,

de Samba Nenê

suas rodas

de Seu Nenê

que passou

de dois anos de lutas e tensões,o

carnavalesca

Um outro fator

poder

a Secretaria

influência

de muitos

concedeu,

do onde a agremiação
saios

dirigia

a que pertencessem,

após mais

Olavo Setubal

a posse
finda

entre

de sua quadra.
Finalmente,

feito

ajuda

o partido

Lopes

politico-burocráticos

ção do seu local de funcionamento,

à

sempre

de são Paulo.

Em 1976, quando Armando

sando

se manter

mais

antigas
jovens,

com ligações

fortes

e algumas
geralmente
na rede de

municipal.
A grande

força

tão, a sua bateria,
listano

da Nenê

introdutora

e especialista

que empolgava

da batida

havia

carioca

sido, até enno carnaval

num tipo de samba cheio de "breques"

a torcida

com seus"breques"

de Vila Matilde

durarote os desfiles

inesperados

rotou muitas

vezes

mais:antigas

que tentaram

que a Nenê,

a Lavapés

e a Unidos

imitar

carnavalescos.

durante

(16)
Foi

os anos 60, der

do Peruche,

essa inovação,

pau-

as rivais

embora

sem grande

êxito.
Os dirigentes
surgidas

das novas

no final da década

de dificuldade

em montar

escolas

mais brancas

de 60 e inicio

uma bateria

e mais ricas,

da de 70, tinham

que se igualasse

à

gran-

da Nenê,
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em parte por falta de experiência,
escassez

de ritmistas

Como primeira
se impuseram

negros

forma

mas devido

os novos

junto à direção

-

de Samba e conseguiram

a aprovaçao

lideres

de um regulamento

durante

breque.

Assim

em 1971, é proibido

esse floreio

negras

que tanto empolgava

a torcida

os toques

de clarim,

Seu Nenê:

"Então

forças

quebrô

era o breque
A partir

rou-se

também

paulistano

os desfiles,

resquicio

de bateria

da entrada

o processo

e o carioca.

fácil copiar

o visual

der às raizes
dirigente

de clarins

dos velhos

um pouco

das novas

ritmico

cordões.

escolas

às

e também

Como disse

no desfile,

agremiações

do estilo
ligadas

entre

carioca

o carnaval

coisa.

mais

do que se pren

aos cordões.

essas

acele-

era muito

"Eles trouxeram

paetê,

ligado

fazia."

Para essas

prá avenida,

do

nossas •••• que nossas

de similitude

da Nenê de Vila Matilde:

mem desmunhecado

e do recurso

de busca

do samba paulista,

que proibia

na avenida

das forças

que nóis

rebuscado

do samba

da União. das Escolas

a utilização,

raizes

à

bem treinados.

de ataque,

politicamente

principalmente

Segundo

o

muito

foi ho-

Porque

o deles

,

,

e beleza

e num e nada

Essas
a empresas

escolas

disso."

recém-surgidas

comerciais

e agências

com polpudos

recursos

mando

rumo à obtenção

etapas

direção

da Escola

e, oferecendo
bateria

bateria

de propaganda,

financeiros,

de Samba Mocidade

casa e pagamento

levando

desde

seu inicio,

podendo

contar

para agir. rapidamente,

do campeonato.
Alegre

Assim,

quei-

em 1971, a

foi a Vila Matilde

em dinheiro,

da Nenê de Vila Matilde

agremiação,

eram ligadas,

seduziu

que se transferiu

com êle aproximadamente

o diretor

de

para a nova

tr.inta elementos

da

da Nenê.

Começou

então a supremacia,

um .novo estilo

de grupamento

de todos os recursos

politi~a,

no de jurados.

Essa ascençao

papel muito mais

carnavalesco,

possiveis

da: influência

de são Paulo,

de integrantes

das novas
conquistado

de

capaz de se utilizar

para obter uma vitória

compra

importante;

no carnaval

escolas
pelo

na aveni-

e até mesmo
coincidiu
carnaval

subor-

com um

de influên
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cia africana
folguedo

na sociedade

foi obtido

files pelos

meios

global.

graças

O novo

a urna maior

de comunicação

status

desse

divulgação

de massa,

tipo de

dos seus des-

principalmente

a

televisão.
O desfile
go da década

de escola

de samba foi se transformando,

de 70, numa mercadoria

a ser consumida

no exterior

e os padrões

capitalistas

também

sua montagem

e realização.

para

jovens,

mais

brancos

que conseguiram

e melhor

realizar,

passaram
Foram

integrados

no pais e

a ser válidos

os dirigentes

ao sistema

com muito maior

ao lon-

mais

capitalis~a

competência,esse

novo

tipo de carnaval-mercadoria.
Alguns
sideráveis

dirigentes
recursos

mais antigos,

financeiros,

tipo de peleja

mas acabaram

elementos

jovens.

sa Verde

mais

é o melhor

a pouca

saúde

miu a direção

foi conquistando
desfile,
produto

o domlnio

associado

vitória

Contrataram
investiram

anos

de resultar

Seu filho

aos novos

grupo,

assu

padrões,

~ua escola

en -

mas,percebendo

que

regras, que ele não domi-

seu sucessor

advogado

na figura

e exercendo

conhecimento

o desfile

um carnavalesco
no aspecto

consumindo

experiente,

conservando

do fi-

a profissão,

de montagem

das raizes

~a dupla Seu Nenê-Betinho

adaptando

a

do

do samba,

familiar.

~isual

tentou

de sua escola

com experiência

fia das alas. Mas esse grande
apesar

que acabou

das novas estratégias

a um profundo

de sua história

Por alguns
mejada

ao se formar

a direção

de Samba Cami-

sua morte.

por novas

cuidadosamente

Este,

o mesmo

do carnaval.

do primeiro

a ser orientado

jogando

passando

integrá-Ia

e resistiu,

agremiações

foi preparando

lho, Betinho.

e apressou

de realização

com con

da Escola

desse esforço

conseguindo

lutou muito

o jogo passara

Tobias

contavam

reagir

por Da. Sinh~,_ mãe e sambista

da escola

tre as melhores

nava,

Inocêncio

exemplo

mais mercadológicos,
Seu Nenê

tentaram

se desiludindo,

que lhe restava

'I'ob í.a s , auxiliado

que também

do desfile
esforço

num ótimó desfile

aos novos padrões.

no carnaval

e incrementaram

de modernização
da Nenê

obter a al-

carioca,
a coreogra

da escola,

de Vila Matilde,

não
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obtinha

nada

além de um quarto

Percebendo
Escolas

então,que

de Samba

sultados
guiram

derrubar

retoria

Betinho,

que reuniria

bistas

que aliam

valesco

bem as alas

tendo', ao mesmo
litico
entre

para
eles,

gentes

a existência

pretendem

tabelecimento

o po

consciência

pressão

muito

e se forma

das escolas,

pudemos

jogo po-

perceber,

Esses novos

junto às autoridades

somente

sam-

do jogo carna-

do dificil

desfile,

de uma ajuda mais regular

cas, que não se restrinja

a jovens

crescido

de uma nova postura.

exercer

das anti-

que conhecem

integrantes

para

de muitos

correta.

por haverem

adquirido

das verbas

regras

estava

lideres

junto aos humildes

obtenção

di

do Estado

depois

entregando-a

no samba,

com esses novos

tempo,

em deixar

que a estratégia

das novas

de suas agremiações,

do como sambistas

de 1985,

sua direção,

vivencia

Conversando

-

do

em 1983. A antiga

Carnavalescas

veio mostrar

ao conhecimento

uma~lo~ga

re-

conse

a elementos

não se conformando

da Nenê no desfile

renovando

de melhores

de todo Estado.

anos aflastada do titulo,
gas escolas,

ligados

das

assim criar um orgão mais abrangente

os sambistas

Á vitória

da União

bem orientado,

da UESP

das Entidades

pretendendo

dentro

a obtenção

muito

presidente

a Federação

de são Paulo,

para

dirigentes,

entretanto,

a agremiação.

politico

de um trabalho

os antigos

da união,

der, fundou

o poder

era fundamental

e, através

PDS e elegeram

lugar para

às entidades

aos auxilios

diri -

para o escarnavales-

para a montagem

do

show na avenida.
Pretendem

eles que o Estado

dras das escolas
- creches
ceberam
chefes

para

crianças

de domicilio

-escolas

a criaçao,

nas.qua-

de samba de:

que a maioria

lhos quando

subvencione

filhas de sambistas

das mulheres

da escola,

que militam

e não tem local ad~quado

pois per -

-

na agremiaçao

para deixar

-

sao

seus fi-

saem para trabalhar;

de arte e artesanato

ção de alegorias,
dos instrumentos

onde o saber carnavalesco

de instrumentos,
de percussao

fantasias,

da bateria

aderêços,

e até iniciação

( confeco dominio
musical)
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,

possa

ser repassado

celeiro

de sambistas

mi~ões

afirmando

do samba

soma de recursos
de maneira

municação

de massa

milde

nada

recebe

nutos

o artista
pela

em troca,

sociedade

mais

cicio

de uma pressão

intuito

de obter

ao governo,

apenas

em pardispen

o grande

show

politicamente

aos meios

e somente

de co-

o sambista

hu-

de ser, por alguns
lúdico-artistica

mi-

reco-

ampia.

lideres

só está explicitada

mais

parecem

das Bntidades
conjunta

conscientes.

uma';conscien

carnavalescas,visando

junto

aos orgãos

que eles foram construindo

no

do samba.

de crescimento

negros

o exer-

governamentais,

para o cidadão

carnavalescos

de for

As disputas

estar impedindo

esse longo processo

ção dos grupamentos

solicitações

criando

além da glória

esses beneficios

Repensando

verificamos

lucros

sambistas

e organização

essas

é capitalizado

entretanto,

por alguns

nos meios

agre-

que os sambistas

e ao setor comercial

Essa nova postura,

tização

e trabalho

do show e ver sua criação

ma individual,

das próprias

de devolver,

do samba

trazendo

autoridades,

internas

justificam

desinteressada,

° espetáculo

carnavalesco.

assim um

como um todo.

lideres

dem anualmente,

formando

o futuro

que esta seria uma maneira

te, a grande

nhecida

e jovens,

que garantiria

e do carnaval
Os novos

pelas

as crianças

na cidade

e transforma
de são Paulo,

sua identidade

sócio-cultu-

ral:
- em oposiçao
das sociais

aos demais

mais

folguedos

carnavalescos

brancos

de Cama-

elevadas,

,

- em oposiçao

as autoridades

oficiosamente

e ora os reprimiam

- em comparação
culturalmente

com o modêlo
mais

Percebemos
cas negras

cos que tinham
ajuda

financeira

socialmente

melhor

aceito

e

elaborado.

abandonam

de 60, as agremiaçoes

as atitudes

para,

oficial

que ora os aceitavam

e

carioca

que ,na década

res da autoridade
nhecimento

constituidas

em grupo,

individuais

de obtenção

tentarem

obter do Estado

de sua existência

direito

carnavales-

como grupamentos

a um local definido

o reco-

carnavales-

para o desfile

para a realização' do mesmo.

dos favo-

e uma
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Passam

então

valendo-se
liá-Ios

mesmo

nesse

são também
via meios

de padrinhos

diálogo.

por elementos

na década

brancos,

no, em detrimento

le lhes tolhe
vernamental,
diálogo

acentua

das verbas

a autonomia,
embora,

já venha

é imposto

de uma nova

suem, na organização

de 70, de novas
o caráter

atadas

do lazer da população
para

-culturais

significativas.

autoridades
escolas

ca

e a

dirigidas
holywoodia

do desfi-

ao beneplácito

e depois

união,

um pouco mais

do papel

combativa, que poderá

° padrão

para montagem

consciência

abre perspectivas

os desfi-

afro-brasileiras.

da federação

o valor

tanto

tem que se ade-

de espetáculo

municipais

identidade,mais
mais

a ser consumido

burguesa.

pelas

auxi-

oficialmente,

de sua autonomia,

ocidental

mantendo-as

a partir

que reconhecem

de de são Paulo,

muito

sendo feito de maneira

A detectação
sambis~as

reconhecidos

das raizes populares

A dependencia

que podiam

do espetáculo,que

branca

com sucesso,

no desfile,

influentes

de local e de tempo para

conteúdo

da sociedade

já testado

entrada

perdendo

a delimitação

ao próprio

quar ao gosto

brancos

com a Prefeitura,

em carnaval-mercadoria,

de comunicªção,

lesm quanto

como Federação,

Mas ao serem

transformados

no que se refere

rioca,

a dialogar,

entre

goesse

equilibrada.

os jovens

lideres

que tais agremiaçoes
pobre

e de cor da cida-

a criação

levá-Ios

pos

de uma outra

a conquistas

É o que esperamos.

sócio-
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NOTAS

1- para

maior

detalhamento

von Simson,
nado

do tema Caiapós

Olga R. de Moraes-"

de Momo:se~~en~a

de são Paulo.
da a F.F.L.C.H.

A Burguesia

anos de evolução

(1850/

1915)~

da U.S.P.,

consultarde diverte

do carnaval

Dissertação

na cidade

de Mestrado

1984, 275p.,

Ilust.

no rei-

apresenta-

(mimeo)-

pago

172 a 180.
"

2- Americano,

Jorge

S. Paulo,

Ed. Saraiva,

3- são Paulo,
1982.

212p.

pelo poder
von Simson,
5- Depoimento

Ilust.

público

Seu Zézinho

de. Arq.

de. Arq.
9- Depoimento
quinho.

3 e depoimento

(2) de Seu Zézinho

(1)- pago

Carnaval

CERU.

(4) - pago

Arq. Carnaval

lato. Arq. Carnaval

do Morro

19

de

CERU.

do Morro

da Casa Ver-

do Morro

da Casa Ver-

da Casa Verde

e Toni-

CERU.

16 de Seu Zézinho

que assim

indicam

do Morro

aumento

tenta frizar

da Casa Ver-

de entonação

na voz

estes aspectos

do re-

CERU.

(1) de Seu Zézinho

Carnaval

Carnaval

33 de Seu zé

CERU.

do entrevistado,

12-Depoimento

- Arq.

14 de Seu Zézinho

grifadas

Arq.

consultar:

(2) - pago

29 e 30 e depoimento

de - As palavras

ll-Depoimento

utilizados

CERU.

pago 33. Arq.

10-Depoimento

julho

op cito pago 210 a 217.

19 de Seu Zézinho

(1)- pago
Carnaval

do carnaval

da Casa Verde.

(4)- pago

Spala Ed. Ltda.

sobre os mecanismos

da Casa Verde.

do Morro

(1895-1915)

37 e 38.

Olga R. de Moraes-

Carnaval

8- Depoimento

- S. Paulo,

no controle

(3) - pago

tempo."

259 e 260.

esclarecimentos

do Morro

7- Depoimento

pago

(1) - pago

6- Depoimento

pago

Festa & Canção

4- Para maiores

zinho

- "são Paulo naquele

do Morro

da Casa

Verde.

do Morro

da Casa Verde

pag.16

CERU.

(2) de Seu Zézinho

nho- pago 33. Arq. Carnaval

CERU.

e Toniqui
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13- Anteriormente
sábado.

os operários

Com a introdução

sábado passou

da semana

a se encerrar

uma tarde o descanso
14- Tiririca

ou pernada

ra, com muito

semanal

que Alberto

ao fato de participar

de mais

do jogo da capoei

ameaça,

da Silva

pandeirista.

foi substituido

faz de conta

do outro ...é um jogo sufazê.

concedido

e do Som em maio

de conjuntos

como eximia

ção da escola,

no percoço

Alves

no

"É um jogo em que se dá pontapé

em depoimento

da Imagem

no

operária.

rudimentar

mais fácil prá turma

Nenê de Vila Matilde

o trabalho

aumentado

é canto, pega por trás,

jo e isso é muito

fissionais,

inglesa

da população

regras.

que vai dar um calcanhar

CERU no Museu

até as 17 horas

as 11 horas,

é uma forma

poucas

prá tudo quanto

15- Apelido

trabalhavam

( Segundo
a equipe

Seu
do

de 1981)

teve na mocidade,

devido

musicais

e pro -

Mais

amadores
tarde,

pelo conhecido

com a cria-

Nenê

de Vila

Matilde ..
16- Breque-

parada

percussão

repentina

e inesperada,

executada

está no seu ponto mais animado,

reios ritmicos

e coreográficos

quando

permitindo

que empolgam

a

flo-

a assistência.

