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Resumo

A cidade e o samba é um trabalho que busca fazer um registro de história do urbanismo de 
São Paulo, mas sob um plano de fundo informal de pesquisa através da arte popular brasilei-
ra, especificamente o samba. 
São três as formas de recorte para encontrar um método que cumpra estes objetivos, o 
primeiro é o tempo que marca o período do mais vertiginoso crescimento urbano de uma 
cidade brasileira, a virada do século XIX para XX.
O segundo é o espaço, que não se limita aos lugares comuns contados na história tradicio-
nal da cidade, mas do impacto das mudanças urbanas da cidade nas comunidades ne-
gras, oriundas de uma sociedade que anteriormente era escravizada. 
O terceiro plano e mais importante são as pessoas, os sambistas e de que maneira regis-
tram através da arte popular aquela cidade onde moram e de que maneiras são vistas.
A pesquisa segue uma narrativa cronológica e traça um fio condutor paralelo entre as ações 
urbanas, políticas públicas e os movimentos de cultura popular sejam informais como as 
rodas de samba ou formais como nas agremiações carnavalescas.
Busco as raízes da formação da população da cidade de São Paulo, com destaque para a 
aglomeração do povo negro liberto e seu intercâmbio cultural para recompor sua coletividade 
durante a escravidão e após a abolição. 
Outro paralelo está diretamente ligado a ocupação dos espaços públicos na cidade, a 
pesquisa se desenvolve através da linguagem textual histórica, das letras de música dos 
sambas, mas para cumprir o objetivo direto de demonstrar o espaço usa as ferramentas 
comuns do urbanismo entre documentos e mapas. 

Palavras-chave: Cidade; Samba; Urbanismo; Território e Cultura
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Abstract

The city and the samba is a work that seeks to make a history record of São Paulo urbanism, 
but under an informal background of research through Brazilian popular art, specifically sam-
ba.
The first is the time that marks the period of the most vertiginous urban growth of a Brazilian 
city, the turn of the XIX century to XX.
The second is the space, which is not limited to the common places told in the traditional 
history of the city, but the impact of urban changes of the city on the black communities, from 
a society that was previously enslaved.
The third and most important plan is the people, the sambistas and how they register through 
popular art that city where they live and in what ways they are seen.
The research follows a chronological narrative and draws a parallel thread between urban 
actions, public policies and popular culture movements are informal as the samba or formal 
wheels as in carnival associations.
I look for the roots of the formation of the population of the city of São Paulo, with emphasis 
on the agglomeration of the liberated black people and their cultural exchange to recompose 
their collectivity during slavery and after the abolition.

Another parallel is directly related to the occupation of public spaces in the city, the research 
develops through the historical textual language, the lyrics of sambas music, but to fulfill the 
direct objective of demonstrating space uses the common tools of urbanism between docu-
ments and maps 

Keywords: City; Samba; Urbanism; Territory and Culture
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Relevâncias e Objetivos 

O objetivo da pesquisa é contribuir para o conhecimento público da cultura popular, compre-
ender os espaços físicos do samba e consequentemente sua história e contribuição social 
com enfoque na história da urbanização da cidade São Paulo da virada do século XIX até o 
presente momento.
O samba é uma construção cultural oriunda das camadas mais pobres da população que 
por sua vez é testemunha das mudanças territoriais da maior metrópole do país, o fluxo mi-
gratório desta população de baixa renda confunde-se com a história das escolas de samba.
Esses movimentos encontraram no carnaval uma festividade para se manifestar sem as 
restrições do cotidiano das normas sociais ligadas ao trabalho e de raízes mais profundas 
ligadas á religiosidade e preconceitos sociais.
O objetivo deste trabalho é contribuir para as pesquisas de urbanismo ao enxergar uma 
outra maneira de contar a história urbanização da cidade de São Paulo, trocando seus 
personagens habituais, formalmente amparados pela sociedade, pelas construções sociais 
informais das camadas mais negligenciadas da população onde o samba se desenvolve 
como movimento coletivo popular.
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Introdução

A cidade de São Paulo é hoje resultado de uma metamorfose social que assim como em 
outras metrópoles do mundo, redefine a cada momento a percepção do tempo. 
O registro desse tempo ao longo da história é feito de maneira sintética por meio das artes, 
seja pela literatura, pelas artes visuais e música, mas que por vezes limita a história ao regis-
tro das atividades formais destas artes quase sempre realizadas longe das camadas mais 
pobres da população. 
O urbanismo assume uma metodologia por vezes focada na história da construção formal 
das cidades. O enfoque deste trabalho é trazer mais uma análise, entre tantas, da constru-
ção da cidade de São Paulo sob a ótica da cultura do samba e dos seus personagens.
Compreender os planos e ações urbanas que determinam as mudanças em uma cidade na 
minha visão como postulante a detentor do titulo de arquiteto e urbanista, é olhar além dos 
mapas e compreender as pessoas, com o objetivo de tentar entender o tempo, as inten-
ções coletivas deste tempo e seus impactos sociais. 
O samba é um movimento cultural fruto da miscigenação brasileira, que traz influências dos 
povos que compõe nossa história, pesquisar a história do samba é entender um Brasil negli-
genciado  
Ao me deparar com uma história majoritariamente formal, busquei na minha vivência e no 
modo como uso a cidade de São Paulo uma forma de contribuir para meu campo de 
pesquisa, busquei nas minhas raízes e consequentemente no samba um outro modo de 
enxergar a cidade. 
A noção de territorialidade e produção de arte, através das letras, enredos dos desfiles e 
a simples ocupação dos espaços são ações das agremiações que assumiram o samba 
como condutor de suas atividades, que por sua vez colocadas paralelamente sobre a histó-
ria formal, de planos urbanos, políticas públicas contam um outro lado da história da nossa 
cidade.  
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CAPÍTULO

O LUGAR DO 
SAMBA PAULISTA
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Inauguração do viaduto do 
Chá, sobre o rio Anhanga-
baú posteriormente 
transformado em parque. 

Viaduto do Chá 

1888

1914

...
1922

1867

1892

XIX

São Paulo Railway
Lei Aurea 

Inauguração da São Paulo 
Railway, popularmente 
conhecida como estrada de 
ferro Santos- Jundiaí

Fim da escravidão 
no Brasil, a princesa 
Isabel asssina a Lei 
Aurea.

Fundação do 
Grupo da Barra 
Funda, 
conhecido 
popularmente 
por Camisas 
Verdes, o 
primeiro 
cordão 
carnavalesco 
da cidade de 
São Paulo.

Grupo da
Barra
Funda 

Semana de 
arte moderna 

No mês de fevereiro 
ocorre a semana de arte 
moderna na cidade de São 
Paulo, inspirada nas 
vangauardas artisticas 
europeias  
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1. O lugar do samba Paulista

1.1 O Samba da capital, nasceu rural

A palavra samba, pode levar a ideia de um gênero musical brasileiro único, entretanto há 
nesta palavra um mundo de hábitos, crenças e muitas expressões semelhantes a musica-
lidade africana presentes na vida de muitas pessoas, ligada a uma coletividade onde “os 
sambas” nascem. 
Entre os vários sambas do Brasil, há também o paulista com suas peculiaridades e origens 
que ajudam a compreender a história da capital e suas transformações no final do século 
XIX, mesmo com o início da sua trajetória no interior do estado de raízes rurais.
A concentração da população negra no estado de São Paulo começa através do tráfico de 
escravos, atravessando os ciclos nacionais de economia (Cana de Açúcar século XVI á XVIII 
e Ouro século XVIII) mas com destaque histórico e demográfico para o ciclo do café.
A primeira região a desenvolver o cultivo em grande escala para exportação é o Vale do Pa-
raíba, região entre São Paulo e o Rio de Janeiro, mas é no oeste paulista em cidades como 
Campinas, Limeira e Bragança Paulista, em que o estado de São Paulo se torna protagonis-
ta da produção e exportação no Brasil.
Conforme a economia cafeeira avança, movimentos políticos importantes começam a ques-
tionar a escravidão brasileira e sua queda proporciona á população negra a liberdade que 
resulta em mobilidade e o intercâmbio de cultura.
Antes de qualquer referência ao samba em terras paulistanas é preciso entender as mani-
festações culturais de escravos, libertos e seus descentes ocorridas no interior do estado 
durante o século XIX, mais precisamente na cidade de Pirapora do Bom Jesus á 61 km da 
capital.
Pirapora está para este tempo como Aparecida do Norte dos dias atuais (guardadas as 
devidas proporções) ou seja um lugar de peregrinação católica, mas com a presença de 
manifestações culturais e festejos populares. 

TEMPLATE DO LIVRO.indd   25 01/12/2018   13:48:46



26

Embora houvessem relatos do samba e outras manifestações culturais realizadas em cida-
des do interior do estado que também reuniam estas comunidades (vindas principalmente 
das lavouras de café, como Capivari, Tietê, Laranjal Paulista, Piracicaba, Jundiaí e Campinas) 
era em Pirapora do Bom Jesus que havia a maior concentração, portanto, uma centralidade 
de intercâmbio de cultura, dentre elas às ligadas aos povos negros recém libertos.
No caso específico de Pirapora do Bom Jesus, entre os dias 3 e 6 de agosto durante as 
festividades católicas em comemoração ao dia de São Bom Jesus havia a maior concentra-
ção de romeiros. 
Para acolher essa população flutuante durante os dias festa a configuração espacial da 
cidade mudava, com hotéis e outros meios de hospedagem lotados, sobravam aos cabo-
clos acampamentos ás margens do rio Tietê e aos negros galpões abandonados que antes 
eram moradia dos seminaristas e outros religiosos. 
Através da configuração espacial das cidades pequenas do interior é possível entender a 
hierarquia social regida pela Igreja e que influenciaram os costumes da época e consequen-
temente a expressão cultural daqueles povos. 
Os espaços em Pirapora do Bom Jesus eram inerentes as suas atividades, na praça da 
igreja matriz o “sagrado” sob a tutela das determinações da igreja e nos barracões o “profa-
no” uma apropriação do espaço sem a interferência da igreja.

Rio Tietê

Estrada dos Romeiros 

Igreja do Bom Jesus

Semninário

Barracões 

Acampamentos

Barracas de vendedores 

Casas
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Rio Tietê

Estrada dos Romeiros 

Igreja do Bom Jesus

Semninário

Barracões 

Acampamentos

Barracas de vendedores 

Casas

Mapa de Pirapora do Bom Jesus 1937

Fonte: Releitura do mapa criado por 
Mário de Andrade para Sociedade de 
Etnografia e Folclore de São Paulo. 
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Pirapora do Bom Jesus 2018 

Fonte: Google Maps 
Acessado em 28/11/2018
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Apesar da presença de negros nas irmandades católicas, a maioria daqueles que não 
faziam parte se destinava aos festejos e batuques dos barracões, lá dentro os negros se 
concentravam de acordo com as regiões de onde vinham e “competiam” na música e na 
dança.

Reúne-se um grupo de indivíduos, na enorme maioria negros e seus 
descendentes, pra dançarem o samba. Freqüentemente esse ajuntamento 
mantém uma noção de coletividade, quero dizer, forma realmente um grupo [...]
Instrumentos sistematicamente de percussão, em que o bumbo domina 
visivelmente. A sua colocação sempre central na fila dos instrumentistas [...]
As mulheres nunca tocam. Os homens, pelo contrário, todos tocam, e 
indiferentemente qualquer dos instrumentos passando estes de mão em mão. 
No grupo em consulta, um solista propõe um texto-melodia. Não há rito 
especial nesta proposta. O solista canta, canta no geral bastante 
incerto, improvisando. 
Assim que os instrumentos principiaram tocando, avançam em fila para a 
frente. As filas de dançantes que os defrontam recuam. Depois são estas 
que avançam enquanto os instrumentos recuam. A visão que se tem é dum 
bolo humano mais ou menos ordenado em filas, e que, estreitamente 
apertado, num áspero movimento de inclinar e erguer de torso, avança e 
recua em poucos passos. A extensão de terreno que um samba exige é 
portanto mínimo, ao contrário do jongo que forma rodas largas. Um 
terreno de cinco metros por cinco é suficiente para um samba de trinta 
pessoas. 
Na terminologia dos negros que observei, a palavra samba tanto designa 
todas as danças da noite como cada uma delas em particular. Tanto se diz: 
“ontem o samba esteve melhor” como “agora sou eu que tiro o samba”. A 
palavra ainda designa o grupo associado pra dançar sambas. O 
dono-do-samba de São Paulo me falou que este ano “o samba de Campinas 
não vem”. E outros acrescentaram que a qualquer momento devia chegar a 
Pirapora “o samba de Sorocaba”. 
Em 1933 os negros falavam indiferentemente samba ou batuque. 

(ANDRADE, Mário de. O samba rural paulista. In CARNEIRO, Edison. 
Antologia do negro brasileiro). 
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O escritor Mário de Andrade é figura chave para a compreensão da cultura popular brasileira 
e sua ligação com o samba paulista resulta em registros no final da década de 1930 durante 
sua gestão à frente do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, onde cria no ano 
de 1936 o curso de folclore, ministrado por Dina Lévi-Strauss, que resultou na fundação da 
Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo. 
A história desse curso remonta a história da construção da Universidade de São Paulo, e a 
contratação do professor de sociologia Claude Lévi Strauss (marido de Dina) e a estrutura-
ção de um trabalho de pesquisa voltado á cultura popular. 
A primeira ideia dos pesquisadores era a criação de “mapas” folclóricos do interior do es-
tado, com foco nas danças e medicina popular. Neste ponto da história que aparecem 
publicações que descrevem os sambas. 
A divulgação destas pesquisas fica a cargo do governo, através da Revista do Arquivo Muni-
cipal, que no ano de 1937 publicou dois textos, “O samba rural paulista” de Mário de An-
drade e “A festa de Bom Jesus de Pirapora” de Mário Wagner. São as pesquisas de Mário 
de Andrade, Mário Wagner e Luís Saia que trazem á visão acadêmica sistemática a cultura 
espontânea criada através do samba em Pirapora do Bom Jesus.
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Samba de lenço em Rio Claro 1955 
Fonte: https://ihggcampinas.
org/2017/06/20/539/
Acessado em: 22/11/2018 

Barracão em Pirapora
Fonte:Instituto Moreira Sales  
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1.2 A construção da metrópole e o êxodo rural do início do século XX

O ponto de inflexão mais significativo da história da cidade, é sem duvidas na virada do 
século XIX para o XX onde a economia cafeeira concentra seu capital na cidade estrategi-
camente situada entre o oeste do estado produtor de café e a cidade de Santos onde há o 
porto para a exportação.
São Paulo se torna, portanto, um ponto estratégico para as questões públicas e privadas, 
das negociações do café á infraestrutura pública que demanda o alto fluxo imigratório em 
busca do trabalho.  
A cidade passa por transformações importantes como a construção de ícones como esta-
ção da Luz (marco da infraestrutura da economia cafeeira) e a avenida Paulista como sím-
bolo da ascensão social oriunda do café. O objetivo é claramente uma mudança associada 
a idealização estética da europeia, uma paisagem planejada que pudesse cumprir com um 
ideal de civilização modelo e marcar a transformação econômica da cidade. 
Entre as diversas mudanças significativas a oportunidade criada pelas ferrovias que cruzavam 
o estado, muda o modo com o qual a cidade ocupa o espaço, mas com as constantes cri-
ses do café, a saída para os cafeicultores é investir o dinheiro na diversificação da produção, 
era o início da industrialização.
A cidade já contava com uma malha ferroviária a favor do escoamento da produção de café 
no interior para a exportação no porto de Santos e mobilidade de proprietários e trabalhado-
res, o que servia para o desenvolvimento da indústria.
As industrias ocupam neste momento as regiões de várzea dos rios, afinal nas áreas mais 
planas definem o traçado das ferrovias por conta da facilidade técnica e ao redor da oportu-
nidade de trabalho os bairros operários começar a crescer.
A crescente população de São Paulo era composta de imigrantes que vieram da Europa 
para a província em busca de uma nova vida longe da primeira guerra mundial que castigava 
seu continente de origem, entre os imigrantes destacam-se demograficamente os italianos.
A São Paulo antes território de passagem ou transição, torna-se um território de concentra-
ção, o desenvolvimento econômico, pronta para assumir o papel de protagonista no país.
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A cidade se divide entre o centro do triangulo histórico e suas adjacências que ainda com-
preendiam os serviços públicos essenciais e os administrativos da iniciativa privada e a 
expansão do seu território na construção de bairros para as classes mais baixas.
O negro liberto agora vive em situação tão precária quanto á que se encontrava antes, sem 
condições de qualificação fica fora da demanda do trabalho formal, suprida pela mão de 
obra dos imigrantes nas industrias e comércio. 
Sobravam as atividades informais, como as atividades domésticas para as mulheres (nas 
casas das famílias afortunadas), e aos homens sobram a carga e descarga nas ferrovias e 
pequenos trabalhos como a entrega de compras dos mercados e de engraxates.
As configurações espaciais da cidade mudam, em uma relação econômica de demanda de 
serviços e moradia. 
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1.3 A formação das comunidades negras na cidade de São Paulo

Entender as dinâmicas que originaram a metrópole que se vê hoje é antes de tudo com-
preender de que forma nasce o planejamento baseado no progresso da industrialização e 
nas consequentes expulsões e ressignificação dos lugares, a cidade de São Paulo é das 
cidades brasileiras que fazem essa transição do rural para o urbano de maneira mais rápida 
e notável do ponto de vista demográfico e espacial.  
A população negra na cidade de São Paulo apesar de existente desde o século XVI, é 
inexpressiva até o século XIX devido a policultura para a subsistência, com mão de obra 
majoritariamente indígena até que a coroa portuguesa em seguimento da politica de restringir 
a escravidão dos povos nativos.
A capitania de São Vicente (Província de São Paulo e atual Estado) foi a pioneira na produ-
ção de cana de açúcar durante o período colonial no país, em 1540 importou escravos da 
Guiné para dividir as fileiras de trabalho com indígenas escravizados, mas em menor quanti-
dade em relação aos nativos.
Situação que se modifica a medida com a qual a capitania perde importância para as lavou-
ras da Bahia e Pernambuco.
A cidade de São Paulo, partindo do ponto histórico da fundação do Colégio São Paulo pelos 
jesuítas usava, portanto, uma mão de obra escrava indígena, o contexto econômico do trafi-
co de escravos africanos no país justifica tal escolha.
A capital, portanto, era terra de muitos senhores de poucos escravos dedicados ao plantio 
e demograficamente como um lugar de passagem de escravos, no inicio do século XVII a 
exploração do ouro na província.
A descoberta do ouro nas Minas Gerias no final deste mesmo século por exploradores 
de São Paulo, causa um êxodo muito intenso e consigo uma demanda de trabalho que é 
suprida pela escravidão de africanos, um ponto importante na história colonial da capitania, 
que opta pelo trafico de africanos em relação a mão de obra indígena, que diminui sistema-
ticamente pelas restrições impostas pelas políticas da União Ibérica em toda a América e o 
compromisso dos jesuítas com os nativos.
A cidade torna-se uma base de negociação de escravos para as minas e no abastecimento 
o que gera uma condição mínima para que a cidade também possa adquirir escravos africa-
nos para o trabalho agrícola ainda ao lado dos indígenas.
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Mas a cidade já contava com um número de escravos e libertos negros suficiente para 
construir através de uma organização própria denominada irmandade dos homens pretos, 
chamada de Igreja Nossa Senhora do Rosário em 1720.
Mesmo assim a população africana escravizada na cidade ainda é modesta. Isso se deve a 
condição econômica inferior da cidade em relação ás demais regiões cafeeiras na província, 
o que no contexto da escravidão do humano visto e negociado como mercadoria aquelas 
menos valorizadas como mulheres e crianças eram direcionadas á cidade de São Paulo, 
voltadas a serviços mais leves em relação á alta demanda do plantio do café, como as ativi-
dades domésticas.

ANOS  LIVRES  ESCRAVOS  TOTAL
   %   %   %
1798* 15.229 71,50 6.075 28,50 21.304 100,00
1803* 18.085 74,40 6.226 25,60 24.311 100,00
1816* 18.865 74,00 6.621 26,00 25.486 100,00
1836* 16.614 75,80 5.319 24,20 21.933 100,00
1854**   7.990 70,30 7.068 29,70 23.834 100,00
1872** 27.557 87,80 3.828 12,20 31.385 100,00
1886* 47.204 99,00 493 1,00 47.697 100,00

Fontes: * MARCÌLIO, Maria Luiza, Cidade de São Paulo:povoamento e população 1750-1850, São Paulo: 

Pioneira, 1972, p. 107.  ** FERNANDES, Florestan e BASTIDE, Roger, Brancos e Negros em São Paulo. 2a 

ed. revista e ampliada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959, p.52.

A cidade de São Paulo teve uma escravidão diferente em termos de trabalho, as atividades 
muitas vezes aconteciam com uma mobilidade de escravos pela cidade, ao contrário do 
cenário nacional, onde o trabalho era ligado diretamente a lavoura (plantio e colheita) e as 
condições prisioneiras de vida nas senzalas.
Essa mobilidade proporcionava uma sociabilidade maior aos cativos, que se encontravam 
pela cidade nos lugares de concentração pública como nos bebedouros e chafarizes públi-
cos. 
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O primeiro ponto assemelha-se ao restante do país, que nas principais localidades contava 
com um mercado de escravos em São Paulo era Largo da Memória na região central. 
Existiam também os espaços de punição, o Largo da forca, atual praça da Liberdade e o 
Largo do Pelourinho atual Largo Sete de Setembro locados estrategicamente em pontos 
altos da cidade com o objetivo de deixar aparente a disciplina e o autoritarismo dos senhores 
e do Estado. 
Na região da Liberdade existia também o Cemitério dos aflitos, o primeiro cemitério público 
da cidade inaugurado em 1779. Já desativado onde hoje só resta a capela homônima. 
Este cumpria uma importante função social já que era restrito para o sepultamento de indi-
gentes, ou escravos (não pertencentes as irmandades católicas) ou os enforcados. Segun-
do os costumes as pessoas que não pertenciam aos grupos citados eram enterradas nas 
Igrejas.
Há neste contexto também aspectos importantes ligados as práticas sociais, a mais impor-
tante delas com a formação das irmandades negras ligadas á Igreja Católica.
A busca pela coletividade ou reagrupamento dos escravos encontra lugar nas irmandades 
católicas, que eram associações de pessoas comuns sem ligações eclesiásticas para fins 
de assistencialismo aos seus semelhantes. Cumpriam um papel fundamental, afinal a Igreja 
enquanto instituição formal não atendiam as necessidades do novo mundo. 
O culto aos santos católicos teve grande aceitação na população negra que tinha por base 
religiosa da cultura Banto (na região chamada África subsaariana) por encontrarem semelhan-
ças em seus cultos originais e expressão de fé com base em intervenções sob humanas no 
destino e na vida.  
As irmandades tiveram um papel social importante, a medida que reconstruíam as relações 
sociais dos negros antes destruídas pela situação de tráfico e escravidão, dentre elas desta-
ca-se a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
As atividades e cerimonias promovidas pela irmandade exigiam um período livre aos escravos 
cumprido pelos seus senhores, além disso auxiliavam nas problemáticas ligadas as enfermi-
dades dos irmãos e atuavam como conciliadores de conflitos formando assim uma importan-
te rede de solidariedade. 
Surgia então um fenômeno diferente a formação de quilombos urbanos, ao contrário das 
fugas de escravos nas regiões litorâneas para o interior mais comum na região nordeste (o 
maior exemplo o Quilombo dos Palmares no estado de Alagoas).
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Dentre os mais retratados Quilombos urbanos (na sua definição clássica de agrupamento 
de escravos refugiados) o hoje bairro do Bixiga é o mais conhecido, seguido da baixada do 
Glicério e do Jabaquara. 
A escravidão deixa de ter relevância na cidade por dois motivos, o primeiro é a chamada 
fome de braços da lavoura cafeeira, a alta demanda de trabalho no interior da província e 
consequente alta dos preços para as atividades urbanas, a segunda é a mobilização do 
movimento abolicionista na década de 1880, através das ações organizadas pelos meios 
jurídicos de pessoas ligadas á faculdade de Direito como Antônio Bento de Souza e Castro 
e a ordem dos Caifazes.
O encarecimento econômico e jurídico de manter escravos ao fim do período imperial na 
cidade de São Paulo muda o panorama caminhando para o fim da escravidão urbana, e 
posteriormente a vinda de imigrantes que saiam da Europa para buscar trabalho no novo 
mundo, em São Paulo especificamente nas Lavouras de café.

Barracão em Pirapora
Fonte:Instituto Moreira Sales
Acessado em: 
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Largo da Banana
Fonte: https://revistaraca.com.br/
largo-da-banana/
Acessado em 28/11/2018
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CAPÍTULO

A BARRA FUNDA 
E O LARGO DA BANANA
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Prestes Maia (foto) assume a 
prefeitura de São Paulo e coloca 
em prática seu plano de 
avenidas, a maior mudança de 
desenho urbano da história da 
cidade até então

Plano de avenidas

1932

... 1930

1954

1938

 60
Quarto centenário
A cidade comemora seus 400 anos de fundação com 
muitos eventos e inauguração de obras públicas o 
maior e mais importante exemplo o parque do 
Ibirapuera  

O Estado de São 
Paulo em 
oposição ao 
governo de 
Getúlio Vargas 
cria um 
movimento por 
uma nova 
constituição 

Revolução 
Constitucionalista 

Cordão Vai- Vai 

É fundado no 
bairro do Bixiga o 
cordão Vai-Vai que 
posteriormente 
torna-se escola de 
samba á exemplo 
dos Camisas 
Verdes
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2. A Barra Funda e largo da banana

2.1 A Ferrovia e o subemprego

A Barra Funda é um dos bairros da região oeste da cidade de São Paulo, uma cidade que 
teve sua organização político-administrativa iniciada a partir de loteamento de chácaras. 
Oriunda da Chácara do Carvalho a Barra Funda, tem sua história ligada aos meios de trans-
porte da cidade desde seu início, afinal sua localização nasce a partir da estrada de Jundiaí, 
um dos cinco caminhos que partiam do centro da cidade e ligavam regiões importantes do 
estado.
Durante o ciclo econômico do café o investimento nas ferrovias cresce e mais uma vez a 
barra funda tem seu território transformado por outro modal de transporte. A ferrovia mais 
importante do estado, a chamada Estrada de Ferro Santos- Jundiaí inaugurada em 1867 
pela São Paulo Railway Company é essencial no escoamento da produção entre o interior 
do estado e porto de Santos. 
Os terrenos nas adjacências do traçado da estrada de ferro mudam de função, com ramais 
industriais e de apoio, mudando assim o desenho urbano da região da Barra Funda.
Durante este período, São Paulo era uma cidade que atraia muitos imigrantes para ocupar 
os diversos serviços que o ciclo do café trazia consigo. As elites cafeeiras moravam na cida-
de e conduziam seus negócios entre a produção no interior e a exportação no litoral. 
Havia, portanto, uma crescente demanda de serviços, comércio supridos pelos imigrantes 
europeus, mas há também uma população negra antes escravizada que procurava ocupa-
ção para sobreviver. 
Como a pesquisa conta no capítulo anterior a escravidão especificamente da cidade de São 
Paulo era diferente dos modelos adotados no restante do país, o cativo tinha uma possibili-
dade de mobilidade que difere da configuração de recolhimento as senzalas.
Com o fim da escravidão, há uma ruptura no modelo econômico da cidade apesar de 
urbanizada para a chegada da infraestrutura de transportes que transformava a cidade em 
metrópole. 
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No capítulo anterior é possível identificar uma cidade que tinha seus territórios de concen-
tração de negros, Liberdade, Lavapés, Bexiga, Jabaquara, Bosque da Saúde, mas era na 
região compreendida entre a Barra Funda e os Campos Elíseos, onde havia a maior concen-
tração de negros e mulatos no início do século.
 
A área Barra Funda/Campos Elísios foi, no início do século XX, o território mais caracterizadamente negro de 

São Paulo. Berço do samba paulista12, ali se localizavam os clãs africanos urbanos, nos cortiços e casinhas 

(...) O distrito de Santa Ifigênia13, em 1893, concentrava a maior porcentagem de negros e mulatos - 14% - 

em um momento em que São Paulo se italianizava rapidamente, com a grande imigração, e que a população 

negra e mulata representava menos de 10% da população total. (ROLNIK, 1999, p.77)

A indústria começava a dar seus primeiros passos na virada do século XX e a Barra Funda 
contava com um ambiente que incentivava a produção pelas vantagens trazidas pela linha 
de trem (a chegada da matéria prima do interior e a exportação da manufatura no porto de 
Santos), mas a população negra era preterida nas grandes industrias pela população imi-
grante europeia pela qualificação da mão de obra. 
Há também uma questão de gênero muito importante para entender o contexto das ações 
históricas envolvendo o trabalho neste período. 
As mulheres negras recém-libertas continuaram na maioria das vezes ainda ligadas às 
atividades domésticas, condição negada aos homens que caíram na informalidade e entre 
outros casos serviram de apoio à ferrovia na primeira estação da Barra Funda, dedicada a 
carga e descarga de produtos. 
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Assim surgia o Largo da Banana, um território informal onde hoje se encontra o viaduto do 
Pacaembu e uma parte do memorial da américa latina. Uma praça onde se descarregava 
cargas na maioria das vezes frutas, para abastecer os mercados da cidade. 
Ali havia um trabalho pago com parte da carga, portanto informal e sujeito às demandas dos 
mercados, criando uma grande instabilidade nos ganhos. 
Entre um trem e outro, os trabalhadores usavam o tempo livre para fazer sambas e batu-
ques além de jogar a “tiririca” dança típica semelhante a capoeira. Portanto começava ali uma 
centralidade dedicada a cultura afro-brasileira, assim o largo da banana torna-se conhecido 
como o berço do samba paulistano.     
Já em 1900 a prefeitura da cidade inaugura a primeira linha de bonde elétrico para atender 
as demandas de mobilidade urbana da crescente população, e tem na Barra Funda seu 
ponto de partida até o centro.
Em 1926 as primeiras linhas de ônibus começam a circular na cidade e dez anos depois 
já superam a quantidade de bondes e alcançando os bairros periféricos, suplantam assim 
os bondes elétricos. A barra funda deixa de ser destino final dos passageiros para se tornar 
território de passagem para as linhas de ônibus que partiam dali para bairros mais afastados.
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Mapa Largo da Banana 1930

Base Mapa Sara Brasil
Fonte: Geosampa 
Acessado em 28/11/2018
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Foto aérea Largo da Banana 1954 

Base: Foto aérea 1954
Fonte: Geosampa
Acessado em 28/11/2018
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Foto aérea Largo da Banana 2018 

Fonte: Google Maps 
Acessado em 28/11/2018
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2.2 A Moradia na Barra Funda do início do século XX

A Barra Funda foi ao longo da história um bairro de uso misto, onde a atividade industrial divi-
dia espaço com a moradia dos operários. 
A paisagem era formada por fábricas que se transferiram para as regiões de várzea devido à 
valorização das áreas mais centrais que encareciam a manutenção econômica. 
O primeiro período de mudanças significativas do bairro é contemporâneo ao planejamento 
dos bairros residenciais privilegiados pela altitude, apoiados por argumentação sanitária em 
relação aos bairros mais baixos. Assim temos a construção da avenida Paulista e o bairro de 
Higienópolis.
Durante esse período a Barra Funda era conhecida e estigmatizada por ser uma área de 
proliferação de doenças e de abrigar as camadas mais pobres da população, não à toa era 
o bairro com maior população negra da cidade, que a pós a abolição da escravidão passava 
por problemas sociais mais complexos que os demais pela falta de trabalho e moradia.
Ainda assim, moravam na Barra Funda imigrantes italianos, espanhóis, portugueses em vilas 
operarias e em casas que na maioria das vezes tinham um ambiente dividido em função de 
moradia e renda por meio do aluguel dos porões para moradia das famílias negras.
O bairro dividia-se em um segundo momento de ampliação das industrias em Barra Funda 
de baixo e Barra Funda de cima. A primeira predominantemente industrial e a segunda mais 
próximas dos bairros tradicionalmente residenciais Santa Cecília, Perdizes e Campos Elíseos. 
Os italianos, maioria da população do bairro trabalhavam nas industrias, eram proprietários da 
maioria dos comércios e armazéns, moldaram muito da arquitetura que perdura (com dificul-
dade) até os dias atuais. 
Um exemplo que remonta esta época são as casas térreas e suas configurações espaciais, 
entre sobrados e vilas operarias. 
Estas casas tinham o porão, ambiente construído com o objetivo de evitar a umidade típica 
das regiões de várzea, e consequentemente evitar doenças.
Em 1953 com a retomada das atividades do cordão “Grupo da Barra Funda”, que adotou 
seu nome popular de Camisas Verdes tem sua primeira sede o porão onde morava Inocên-
cio Thobias aos moldes da típica moradia dos pobres naquela área, demonstrada no diagra-
ma a seguir. 
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Estudo de caso: 
Analise de uma casa tipica de aluguel na Rua Julio Marcondes Salgado, 303 nos Campos 
Elíseos 

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO Esc: 1:200

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO   Esc: 1:200FACHADA Esc: 1:200

CORTE PERPECTIVADO 
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2.3 Surge um viaduto é o “pogréssio” 

Durante a virada para do século XX a cidade se vê em meio á um crescimento demográfi-
co muito rápido e se vê obrigada a iniciar um importante debate para o planejamento deste 
crescimento.
São Paulo é palco de importantes debates sobre um planejamento urbano unificado, que 
tem por objetivo guiar o crescimento da cidade nas décadas seguintes.
Após a publicação do “Plano de avenidas para a cidade de São Paulo” de Prestes Maia em 
1930, a cidade opta por um crescimento baseado em um desenho de avenidas de maneira 
com que fossem irradiadas ao redor do centro, um modelo de mobilidade rodoviarista, em 
detrimento á proposta de Francisco Saturnino de Brito que propunha uma alternativa que 
antes de tudo privilegiava os rios, razão norteadora histórica da construção da cidade.
Os rios que tem importância histórica na formação da cidade de São Paulo tornam-se obstá-
culos para a expansão da cidade, e ao mesmo tempo há uma preocupação anterior a virada 
do século das elites com a questão sanitária. 
Bairros como Higienópolis e Campos Elíseos são criados a partir desta visão sanitarista, com 
a implantação de um sistema de água encanada e esgoto. O sistema de abastecimento 
através da criação do reservatório da Cantareira e o esgoto lançado aos rios. 
A execução deste plano acontece durante a nomeação de Prestes Maia ao mandato de 
prefeito de São Paulo no período de 1938 á 1945, o plano inspirado em cidades europeias 
como por exemplo Moscou, Lyon, Viena e Paris, subtrai o planejamento cronológico que to-
das as cidades citadas passaram até chegar as avenidas, primeiramente um anel hidroviário, 
depois um anel ferroviário e por ultimo o planejamento das avenidas.  
Este plano trouxe muitos impactos a cidade, já que as avenidas eram construídas sob uma 
ótica mercantil, utilizando os fundos de vale para baratear as construções, afinal as cheias 
dos rios inviabilizavam construções nessas áreas modo com que foram construídas as aveni-
das sobre outros rios canalizados, como a Nove de Julho e a transformação do Anhangabaú 
em parque. 
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As marginais ao longo dos rios Tietê e Pinheiros são bons exemplos, mudando a curvatura 
natural dos rios e permeabilidade das suas margens, 
Para este capitulo, há uma mudança da forma como a história é conduzida a partir do seu 
titulo para mostrar como o desenho urbano planejado impacta a cultura especificamente o 
samba. 
Adoniran Barbosa, um dos mais celebres sambistas da cidade por vezes propositalmente 
utilizava a grafia incorreta das palavras para se ajustar ao modo de falar popular. Progresso 
torna-se “pogréssio” e se encaixa no contexto do surgimento do viaduto Pacaembu. 
Construído em 1959, o viaduto era parte de um conjunto de modificações viárias para ligar a 
avenida Pacaembu e a marginal Tietê. 
As mais importantes, um viaduto sobre os trilhos do trem e um túnel sob a avenida General 
Olímpio da Silveira. 
Em nome do progresso se apagava a história do Largo da Banana, o resíduo urbano no final 
da rua Brigadeiro Galvão. O espaço citado no capítulo anterior como berço do samba paulis-
tano.
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Viaduto Pacaembu 1959
Fonte: https://br.pinterest.com/
pin/310748443020848015/?lp=true
Acessado em: 28/11/2018

TEMPLATE DO LIVRO.indd   55 01/12/2018   13:48:47



56

TEMPLATE DO LIVRO.indd   56 01/12/2018   13:48:47



57

CAPÍTULO

O SAMBA COMO TESTEMUNHA DA 
URBANIZAÇÃO DA CIDADE
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1964

1974

...

1976

1968

80

Carnaval 
oficial

Regime Militar  

Primeiro desfile 
de carnaval 
com apoio da 
prefeitura de 
São Paulo, 
um concurso 
com
subvenção 
pública 

O presidente 
João Goulart é 
deposto e os 
militares tomam 
o governo 

A linha 1 azul do 
metrô paulistano é 
inagurada,operendo 
no trecho entre as 
estações Jabaquara 
e Vila Mariana  

Inauguração
do Metrô

Carnaval na 
avenida Tiradentes  

O carnaval de 
São Paulo muda 
de lugar do 
Anhamgabaú/ 
São Joaõa
para a avenida 
Tiradentes   

TEMPLATE DO LIVRO.indd   59 01/12/2018   13:48:47



60

TEMPLATE DO LIVRO.indd   60 01/12/2018   13:48:47



61

3. O samba como testemunha da urbanização da cidade

3.1 Onde mora o Samba?

Após compreender a história da população negra na cidade e seus fluxos, é importante 
destacar os lugares de desenvolvimento da cultura informais como o Largo da Banana ou 
formais nas primeiras tentativas dos grupos carnavalescos em construir uma sede. 
Sob o ponto da informalidade o Largo da Banana é de fato o primeiro lugar onde os sam-
bistas iniciam a transição dos costumes rurais da cultura e a criação dos novos costumes 
adaptados ao espaço urbano.
Mais tarde já na década de 30 outros pontos informais foram importantes para desenvolvi-
mento do samba, principalmente vinculada a outras atividades informais como por exemplo 
os engraxates das praças mais movimentadas do centro. 
Nas praças da Sé, João Mendes, Ramos de Azevedo, Clóvis Bevilaqua, reuniam-se além 
dos engraxates, os jogadores de tiririca (uma espécie de capoeira também chamada de 
pernada paulista) e sambistas. 
O ambiente urbano do samba passava a ser incorporado a boemia do centro, com outras 
atividades correndo paralelamente durante a vida noturna da cidade. Os bailes de gafieira, a 
prostituição, a jogatina cercava o ambiente e entrelaçava as atividades ligadas ao cotidiano 
do samba urbano.
É interessante notar que esse movimento na região central remonta um inicio de degradação 
deste espaço, a população mais rica como descrito anteriormente migra para o bairro de Hi-
gienópolis e a região da Avenida Paulista, concentrando no centro as atividades comerciais. 
Nestas rodas de samba estão figuras que transitam pelas mais diferentes vertentes de sam-
ba. Por exemplo Seu Nenê, Seu Carlão, Tuniquinho batuqueiro fundadores das escolas de 
samba o primeiro da Nenê da vila Matilde e os últimos da Unidos do Peruche. 
Compositores de samba chamado “sincopado” tocado nas gafieiras, como Germano Ma-
thias são o retrato de um samba já urbanizado que usa a cidade como cenário, tem na letra 
o cotidiano já muito diferente daquele samba rural presente no Largo da Banana. 
Haviam ainda os jogadores de Tiririca, está atividade pode ser comparada á figura do ma-
landro carioca, e entre eles destaca-se um personagem fundamental para compreender a 
transição definitiva do samba urbano para o rural em São Paulo o Pato n’água.
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Um exímio praticante da tiririca, segurança das prostitutas no centro da cidade Pato n´água foi 
também mestre de bateria dos cordões Vai-Vai e Camisa Verde e Branco, ou seja, acumula-
va atividades que só são possíveis no ambiente urbano. 
Tão importante quanto as manifestações informais do samba paulistano, são as formais 
que se desenvolveram paralelamente sob as óticas de tempo e espaço, como os cordões 
carnavalescos. 
A cidade de São Paulo já tinha comemorações relacionadas ao carnaval, na região central 
e na avenida Paulista haviam bailes de salão, entrudos nas ruas, mas um carnaval que não 
chegava as camadas mais pobres da população. 
Surge então a figura de Dionísio Barbosa um filho de ex-escravo e morador da Barra Funda. 
Trabalhava como marceneiro no bairro do Bom Retiro, mas foi transferido para a matriz da 
empresa no Rio de Janeiro, onde conhece os cordões carnavalescos.
De volta a São Paulo, Dionísio funda em 1914 o primeiro cordão carnavalesco da cidade, o 
grupo da Barra Funda que desfilava pelas ruas do próprio bairro. 
O grupo inspira a fundação de outras agremiações como Campos Elíseos, Paulistano da 
Glória, Fio de Ouro e Vai-Vai, formados por comunidades das regiões mais pobres e periféri-
cas ao centro.
Sob uma estrutura administrativa familiar (comum até os dias de hoje nas escolas de samba) 
o cordão Camisas Verdes tinha sede na casa da família de Dionísio algo semelhante ao que 
acontece na fundação do Vai-Vai.
As atividades dos cordões eram quase restritas ao período do carnaval, havia uma margina-
lização do movimento legitimada pela autoridade pública, causada pela origem humilde de 
seus componentes, periféricos não apenas geograficamente, mas também socialmente. 
Durante a década de 1930 o cordão “Camisas Verdes” é perseguido por usar vestes seme-
lhantes aos militantes do movimento integralista (que usavam uma espécie de farda verde) e 
por isso decidem encerrar as atividades do grupo até ser reorganizado por Inocêncio Tobias 
em 1950..
Inocêncio é sem dúvidas um personagem estratégico para a sobrevivência do samba paulis-
tano, reorganiza o grupo e o rebatiza de Mocidade Camisa Verde e Branco, mas mantendo 
uma administração familiar com sede no porão de sua casa na Barra Funda.
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Na década de 1970 funda o São Paulo Chic que do ponto de vista da legitimação do 
samba como movimento cultural é sem dúvidas um ponto de inflexão histórica, um salão de 
samba onde se apresentavam nomes importantes do samba nacional, que caiu no gosto 
das mais diferentes classes e tem um reconhecimento da prefeitura com a criação do projeto 
rua do samba, onde a poder público através da prefeitura municipal trazia artistas que se 
apresentavam em um palco na mesma rua.

Grupo Carnavalesco Barra Funda, em 
1915 (Acervo Centro de Documentação e 
Memória do Samba)
Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/cultura/patrimonio_his-
torico/ladeira_memoria/index.php?p=8382
Acessado em: 28/11/2018

Lavapés
Fonte: https://samba.catracalivre.com.br/
geral/samba-na-net/indicacao/madrinha-euni-
ce-dos-batuques-de-pirapora-a-fundacao-da-
-lavapes/
Acessado em: 28/11/2018
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3.2 Sambistas e urbanistas

O samba paulista se apropria da linguagem para se perpetuar desde os tempos rurais, suas 
letras e danças refletem a vida cotidiana, as atividades religiosas enfim expressões de vivên-
cia. Não seria diferente a expressão dessa mudança de ambiente do rural para o urbano e 
também as transformações rápidas que a cidade sofre.
Este capitulo traz letras de samba que se aproximam das mudanças urbanas, uma leitura 
feita pelos próprios sambistas através do tempo, um registro que traz uma nova leitura dos 
impactos urbanos na vida das camadas mais pobres da população através das suas mani-
festações artísticas.
Os primeiros sambas-marcha usadas pelos cordões, tinham um caráter bairrista, de exaltar 
em primeiro plano seus lugares e com caraterísticas peculiares na relação com o espaço 
público. 
Nas palavras sempre estão também presentes trechos onde a música convida quem está 
nas janelas apenas observando a desfilarem com os cordões. 

Minha gente saia fora (oi saia fora)

Da janela e venha ver (oi venha ver)

O grupo da Barra Funda

Está querendo aparecer

Cantamos todos (o que?)

Com voz aguda

Trazendo vida ao grupo da Barra Funda

(Dionísio e Luiz Barbosa, Cordão da Barra Funda 1914).
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Saiam a janela 

Venham espiar 

O Vai- Vai passar 

Gente de valor 

Turma do amor 

Rei do carnaval 

O Vai- Vai na rua faz tremer a terra 

Quem está ouvindo e não vê 

Chega a pensar que é guerra !

(Vai- Vai 1928 – Henricão).  

Mais adiante, os sambas não obrigatoriamente feitos para desfile, fogem á métrica comum e 
com mais linhas passam a descrever situações observadas sob uma temática muito comum 
atitude projetada pelos planos urbanos e na arquitetura como nos exemplos a seguir.
As duas músicas a seguir são de dois interpretes do samba e da cidade, Adoniram Barbosa 
e Geraldo Filme trouxeram em suas letras a vivência de formas diferentes e originais, Adoni-
ram se expressa usando o modo de falar popular e humorística, Geraldo por sua vez com 
uma visão histórica das tradições e costumes da cultura afro-brasileira, ambos com uma 
visão crítica.
Saudosa Maloca, é clássico da música popular, uma narrativa que mostra o exemplo das 
expulsões que ocorriam nos cortiços do centro da cidade, e a relação entre a população 
mais pobre e o poder público. 
Essas situações caracterizam um processo clássico da urbanização do inicio do século XX 
presente em outras cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro descrita no clássico “O Corti-
ço” de Aloísio Azevedo. Na tentativa de embelezar e seja por lógica higienista e/ou sanitarista, 
os cortiços são derrubados e as pessoas expulsas do lugar escolhido pela proximidade com 
o trabalho.
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Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse adifício arto
Era uma casa véia
Um palacete assobradado
Foi aqui seu moço
Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímos nossa maloca
Mas um dia, nem quero me lembrá
Veio os homis c’as ferramentas
O dono mandô derrubá
Peguemos tudo as nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Apreciar a demolição
Que tristeza que eu sentia
Cada táuba que caía
Doía no coração
Mato Grosso quis gritá
Mas em cima eu falei
Os homis tá cá razão
Nós arranja outro lugar
Só se conformemos quando o Joca falou
Deus dá o frio conforme o cobertor
E hoje nós pega páia nas gramas do jardim
E prá esquecê, nós cantemos assim
Saudosa maloca, maloca querida
Dim-dim donde nós passemos os dias feliz de nossa vida
Saudosa maloca, maloca querida
Dim-dim donde nós passemos os dias feliz de nossas vidas

(Saudosa Maloca, Adoniram Barbosa)
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Sobre as transformações no centro, há dentro das próprias agremiações canções que não 
são especificas do desfile e dos festejos do carnaval onde as transformações urbanas são 
descritas de maneira poética.
O samba a seguir descreve as mudanças urbanas e de que maneira impactam o dia-a-dia 
da população das áreas centrais, um importante ponto pois há historicamente um inicio da 
formação de outras comunidades periféricas entre o final da década de 1940 e início da dé-
cada de 1950, na zona norte e leste da cidade, são novas periferias e consequentemente 
novas agremiações fundadas por personagens que tem origem em agremiações da primeira 
fase mais evidentes nas primeiras canções dos cordões. 

Quem nunca viu o samba amanhecer

Vai no Bexiga pra ver

Vai no Bexiga pra ver

O Samba não levanta mais poeira

O asfalto hoje cobriu nosso chão

Lembranças eu tenho da saracura

Saudades tenho do nosso cordão

Bexiga hoje é só arranha-céu

E não se vê mais a luz da lua

Mas o Vai-Vai está firme no pedaço

É tradição e o samba continua

(Tradição- Geraldo Filme, 1982)
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Com a mudança definitiva para o modelo das escolas de samba, processo que se consoli-
da no final da década de 1960, as agremiações têm a sinopse de enredo um compromisso 
com o concurso e as notas atribuídas pelos jurados como limitadores de sua temática. As 
composições passam a retratar uma historia especifica que necessariamente precisa cami-
nhar em conjunto com elementos visuais como fantasias e alegorias, dentre as temáticas 
entre histórias relacionadas ás culturas africanas, indígenas, homenagens á personalidades 
e enredos patrocinados por empresas (geralmente atrelados á seus produtos) é possível 
encontrar ainda sambas-enredo que retratam a cidade, um exemplo é um dos sambas mais 
clássicos do samba paulistano, “São Paulo é convite para amar” do Camisa Verde e Branco 
em 1988, que faz uma crônica popular da noite paulistana, um percurso por meio de luga-
res e hábitos da metrópole.  

É noite agora, chora viola
São Paulo é convite para amar
Verde e Branco, é um encanto
O show vai começar
Pelos cantos da cidade
Indo agora percorrer
Boêmia e seresta, vai nos oferecer
Nessa terra da garoa
Coisas boas para distrair
Quanta gente trabalha na noite
Pra nos divertir ( quem tem..)
Quem tem dinheiro, bota a banca e vai gastar
Whisky, caviar
Quem não tem vai de bar em bar
Enche a cara de cachaça, manda pendurar
Teatro, cinema, poema
O erudito e o popular
Seja ou brega ou chic
O rei da noite vai nos comandar
No center, a criança também tem a sua vez
E o garçom bom de papo
Atende bem o último freguês
Ô, tem futebol
Cavalo corre quero apostar, pra ganhar
Ô, tem carnaval
Veja o sorriso da Dona Sinhá

(Camisa Verde e Branco 1988)
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Em 1992 com o enredo “Non Dvcor Dvcon” – Qual é minha cara?” a escola de samba Ro-
sas de ouro fez uma homengame á cidade constando sua história destacando pontos turís-
ticos, com o aumento no número de escolas, transmissões televisivas os enredos e conse-
quentemente os sambas se diversificaram e a cidade dificilmente é retratatda nos desfiles. 

Bom é recordar, bom demais
Velhos lampiões de gás, candelabros, garoa, galos nos quintais
O tempo passou perdido nos antigos carrilhões
Quando o gigante explodiu
Uma selva de pedra surgiu
O ar, cadê meu ar?
No Ibirapuera vou deitar e rolar
Paulista dos barões do café
Catedral, Marco Zero, salve a Praça da Sé!
Lugar de bamba, fala São João, fala Ipiranga
“Rosas baianas” faz no Largo do Arouche toda a cidade girar
É gol, treme terra lá na geral
São milhões de divinos violinos lá no municipal
Tietê, quero um dia beber você
As crianças virão saciar a sede na conchinha da mão
A estrela Sampa brilhou iluminando os pioneiros
Jesuítas vindos da Serra do Mar
Azul e rosa a passar
Azul e rosa é roseira
Roseira onde canta o sabiá
Meu sabiá, ô ô ô ô
Soltou o trinar, cantou, cantou
Deu um show na passarela
Levantou a galera
Bateu asas e voou

(Rosas de Ouro 1992)
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1910

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Década

Escolas de Samba na cidade de São Paulo

Mapa criado pelo autor
Esc. 1:375000

Produzi esse mapa para 
comparar o surgimento das 
escolas de samba com a 
evolução da mancha ur-
bana da cidade e compre-
ender que as escolas de 
samba são instituições que 
acompanham as aglomera-
ções urbanas.
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Anhembi

Butantâ

Vila Esperança

Fábrica do samba

Desfile

75

Locais de desfile na cidade de São Paulo 

Mapa criado pelo autor
Esc. 1:375000

Por outro lado apesar das 
escolas seguirem a expan-
são da cidade, os locais de 
desfile são centralizados tal 
como as outras instituições 
essenciais como hospitais e 
postos de emprego. 
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CAPÍTULO

CORDÕES CARNAVALESCOS,
ESCOLAS DE SAMBA 
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O Brasil ganha uma nova 
constituição, a 
assembléia nacional 
constituinte vota aprova 
a carta magna do país 
após o regime militar 

Constituinte 

1991

... 1984

1994

1987

 XXI
Plano Real
Após planos economicos desastrosos, para controlar a 
inflação o governo brasileiro lança o plano real durante 
a presidência de Itamar Franco

A prefeita Luiza 
Erundina 
inaugura o 
sambodromo do 
Anehmbi ainda 
com arquibanca-
das móveis, a 
obra fixa só fica 
pronta em 1995

Inauguração do 
Anhembi 

Inauguração da Marquês de Sapucaí 
É inaugurado o 
sambódromo na 
avenida 
Marquês de 
Sapucaí no Rio 
de Janeiro, 
projeto do 
arquiteto Oscar 
Niemeyer 
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4. Cordões carnavalescos, escolas de samba e seus percursos

4.1 Os vários carnavais de São Paulo e o espaço público

A história do carnaval de São Paulo, assim como as comemorações no mundo todo, em 
um sentido urbano tem por característica uma movimentação e aglomeração de massas nas 
cidades e consequentemente uma ocupação dos espaços públicos.
De forma tímida mais preocupada com o controle das manifestações do que com sua pro-
moção o poder público recomendava espaços na cidade para a realização dos desfiles. Sob 
o ponto de vista de organização a prefeitura escolhe em 1941 o Parque da Água Branca 
na zona oeste da cidade para concentrar todos os desfiles, mas a iniciativa dura apenas um 
ano. 
Outros lugares da cidade atuavam como centralidade na época do carnaval, sob um critério 
cronológico e do ponto de vista de formalizar por iniciativa popular os desfiles destacam-se 
o carnaval do Brás iniciado na década de 1910 á 1950, Lapa de 1916 á década de 1970 
(mas não de forma consecutiva cronologicamente e sem o mesmo tipo de manifestações), 
carnaval da Água Branca de 1927 á 1942 (os dois últimos anos com organização da prefei-
tura) e o Parque Xangai no Glicério entre o final de 1940 e inicio de 1960. 
A avenida Paulista contava com os desfiles corsos e sociedades, um carnaval nos moldes 
europeus que ocupavam o espaço sem uma hierarquia ou formatação muito rígida carac-
terística que descrevem também às outras centralidades citadas acima com exceção dos 
desfiles dos cordões. 
Os cordões já abordados em sua origem no capitulo anterior, trazem mudanças significati-
vas na dinâmica do carnaval paulistano. A principal delas é uma mudança social, os grupos 
mais pobres se tornam protagonistas da festa criando suas próprias instituições e modos de 
representatividade, nas cores e símbolos dos seus estandartes.
O modo de desfilar dos cordões ocupava as ruas de uma maneira mais livre, alinhados em 
duas filas paralelas os desfiles aconteciam nas ruas dos seus respectivos bairros.
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A mobilidade dos cordões após o sucesso de público dos primeiros desfiles, chama atenção 
das elites e da imprensa que fazem convites para que as agremiações desfilem em outros 
lugares como se apresentarem nas mansões da avenida Paulista, ou próximos às sedes dos 
jornais no centro, portanto é destas centralizações que surgem as competições fomentadas 
pela imprensa.
A primeira agremiação que utiliza o formato de escola de samba, a exemplo das cariocas 
Deixa Falar, Portela, Mangueira é a Primeira de São Paulo fundado no bairro da Pompéia em 
1935. Apesar da Lavapés fundada em 1937 (com inspiração dos seus fundadores exa-
tamente na pioneira Deixa Falar), já se denominar escola de samba ela se caracteriza nos 
moldes dos cordões. 
Os desfiles das escolas de samba e dos cordões seguiram uma premissa de passar pelo 
final da avenida São João e competir sob o julgamento da impressa e prosseguir o desfilar 
pelo Vale do Anhangabaú. 
Um percurso já conhecido pelos sambistas já que o Largo do Paissandu onde fica a segun-
da sede Igreja Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos lar da irmandade homônima 
de relevância histórica na vida dos negros em São Paulo, como aparece anteriormente neste 
trabalho. 
A história do carnaval paulistano em relação aos espaços públicos dura até 1976 de maneira 
significativa, quando o modelo carioca de desfile se consolida e trás uma profissionalização 
sob a estrutura de um local controlado como o sambódromo, para os desfiles das escolas 
de samba forçando a extinção dos cordões convertidos ao formato de escola de samba.
Após a construção do sambódromo em 1991 o complexo do Anhembi na zona norte 
centraliza os desfiles das escolas de samba do grupo especial, acesso 1 e acesso 2 (antigo 
grupo 1 da UESP). As demais divisões de escolas de samba desfilam no bairro do Butantã 
na avenida Eliseu de Almeida ou na Vila Esperança na avenida Alvinópolis.  
Há uma volta a ocupação das ruas com os blocos nas regiões da Vila Madalena, Pinheiros 
e República durante o ano de 2010 até os dias atuais com uma proporção bem maior, de 
caráter metropolitano incentivado pelo transporte sobre trilhos.
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Cordão dos Campos Elíseos 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patri-
monio_historico/ladeira_memoria/index.php?p=8382
Acessado em: 28/11/2018
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4.2 Onde desfilar? Percursos e passarelas

Adotando o recorte temático dos percursos é importante estabelecer um critério de pesqui-
sa que privilegie as instituições do carnaval que desfilavam para competir nas ruas e movi-
mentavam o público que se aglomerava para assistir e não participar diretamente do espetá-
culo. 
Essa escolha é feita para mostrar sobre o ponto de vista urbanístico, a idealização, constru-
ção e impacto dos equipamentos públicos de cultura voltados ao carnaval na cidade, tema 
do próximo capitulo. 
Os cordões competiam no centro da cidade com destaque para a avenida São João/ 
Anhangabaú assim como as escolas do samba de São Paulo iniciam suas trajetórias de 
maneira semelhante aos cordões, nos seus bairros de origem. 
Um exemplo é a Nenê da Vila Matilde em ruas como Padre Olivetanos, Maria Carlota e Atuaí, 
mas competia na avenida São João no mesmo trecho dos cordões. 
Em 1968 a avenida criada no Anhangabaú recebe arquibancadas para os desfiles oficiais 
e o desfile ganha um elemento de que traz outro dinamismo aos desfiles o tempo, exigindo 
um planejamento estratégico das escolas e cordões e outros modos de organizar o espaço. 
Ao adotar um regulamento em comum (algo mais claro no próximo subcapítulo) muda-se 
a dinâmica da ocupação, o desfile que sempre teve começo ou uma concentração, agora 
tem meio e fim, anteriormente o percurso era mais irregular como os próprios jornais do-
cumentavam, mas após a o regulamento o carnaval antes espontâneo toma o rumo dos 
principais rios da cidade e é retificado.    
Com o aumento no número de escolas de samba e alegorias cada vez maiores a prefeitura 
muda o lugar de desfile para a avenida Tiradentes. O novo palco abriga os desfiles a partir de 
1976 um marco do carnaval, a avenida contava com uma estrutura de arquibancadas mó-
veis, mas agora o olhar dos espectadores ficava restrito proporcionalmente ao preço pago 
pelo ingresso, como nos eventos esportivos e teatros.  
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Diagrama de desfile dos cordões, em duas fileiras 
e apenas a batucada aglomerada, desfilando nas 
ruas sem delimitação entre a rua e o público.

Diagrama das escolas de samba, com alas em 
aglomerações, o surgimento do carro alegórico 
e as arquibancadas nas grandes avenidas com 
cobrança de ingresso para assistir 
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4.3 A cidade e o carnaval oficial de 1968

O carnaval de 1967 é aquele que define os rumos que a festa popular iria seguir décadas a 
diante e as influências das decisões tomadas neste período são vistas ainda hoje nas esco-
las de samba.
Neste período a administração da cidade ficava á cargo do prefeito Faria Lima, que financiou 
através do poder publico o carnaval de 1967, porém promovido pela imprensa (através dos 
jornais, rádios) que recebia uma verba para promover os desfiles.
As escolas de samba e cordões desfilavam por conta própria, seus gastos eram financiados 
por meio de doações dos comerciantes dos bairros, livros de ouro e vaquinhas. Ao sabe-
rem que o dinheiro para os desfiles foi direcionado a imprensa, há uma revolta por parte dos 
dirigentes que se reúnem e pedem uma reunião com o prefeito e conseguem por intermédio 
do radialista Morais Sarmento.
Os sambistas montam um grupo com seus principais baluartes, Seu Inocêncio Tobias do 
Camisa Verde e Branco, Sebastião Eduardo do Amaral (Pé Rachado) do Vai-Vai, Alberto 
Alves da Silva (Seu Nenê) da Nenê de vila Matilde, Carlos Alberto Alves Caetano (Seu Carlão 
do Peruche) da Unidos do Peruche, Deolinda Madre (Madrinha Eunice) da Lavapés e Bene-
dito Nascimento (Xangô) da Unidos de Vila Maria e são recebidos pelo prefeito Faria Lima.
A partir das primeiras conversas fica clara a vontade do prefeito em ajudar as escolas com 
subvenção pública, algo que já existia no Rio de Janeiro, porém pedia uma associação á 
exemplo dos sambistas cariocas para que o poder público pudesse depositar a verba e 
cobrar as devidas responsabilidades. 
O radialista Evaristo de Carvalho foi às pressas ao Rio de Janeiro buscar ajuda da Confe-
deração das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, recebeu uma cópia do regulamento de 
julgamento dos desfiles e trouxe á São Paulo para adaptar as características paulistas, en-
quanto as escolas faziam um levantamento de custos e logística dos desfiles, posteriormente 
aprovado pelo prefeito. 
Apesar de importar completamente um estilo carioca de desfile, oriundo do Estado Novo, ou 
seja de agrupamento semelhante aos desfiles militares e enredos de cunho nacionalista, São 
Paulo preservou elementos de cordões até que os mesmos em 1972, optarem por se con-
verter em escolas de samba, pois estas tiveram maior apelo popular por conta dos enredos 
e alegorias, vantagem do apelo do entretenimento. 
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Primeiro desfile oficial em 1968
Fonte: http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2006/
jusp751/pag15.htm
Acesso em: 28/11/2018

Vai-Vai na Avenida Tiradentes em 1984
Fonte: http://www.flavioimperio.com.br/gale-
ria/508625/508647
Acesso em: 28/11/2018
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CAPÍTULO

O PODER PÚBLICO E O 
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

TEMPLATE DO LIVRO.indd   89 01/12/2018   13:48:54



90

TEMPLATE DO LIVRO.indd   90 01/12/2018   13:48:54



91

2006

2016

...

2018

2014

18

Plano
Diretor
Estratégico

Cidade do Samba  

A cidade de 
São Paulo 
passa a discutir 
uma nova 
forma de olhar 
e construir a 
cidade sob a 
ótica do 
espaço público

É inaugurada a 
cidade do samba, 
que abriga 
barracões das 
escolas de samba 
do Rio de Janeiro

O Brasil sedia os 
Jogos Olímpicos
e muda a paisagem 
da zona portuária da 
cidade do Rio de 
Janeiro  

Jogos 
Olímpicos

Privatização do 
Anhembi

A cidade inicia 
uma nova 
gestão politica 
liberal e começa 
a avaliar e 
vender o 
patrimônio 
público 
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5. O poder público e o desenvolvimento da cultura

5.1 Oscar Niemeyer e a tipologia do sambódromo

O carnaval do Rio de Janeiro é a principal referência para entender o carnaval de São Paulo 
após 1968, com a mudança de regulamento e estruturação, em terras paulistanas ado-
tamos um regulamento muito parecido e as influências estéticas e de comportamento são 
reflexo também de um intercambio de profissionais do carnaval. 
Os desfiles no Rio começaram na Praça Onze entre às décadas de 1930 e 1940 quando 
passam para a avenida presidente Vargas com estruturas desmontáveis de arquibancada 
que geravam interdições durantes meses antes da folia, nem mesmo a mudança de avenida 
para a Marquês de Sapucaí em 1982 resolveu o problema. 
Em 1982 durante o governo de Leonel Brizola surgiu a ideia de construir o sambódromo 
fixo, sob as ideias de seu vice-governador Darcy Ribeiro, coube ao arquiteto Oscar Niemeyer 
conceber o projeto da avenida do samba.
Muito da paisagem e da estrutura do carnaval mudou, antes a cidade tinha um conjunto 
de artistas que decoravam a avenida com lanternas coloridas, as arquibancadas eram mais 
democráticas e a cidade era a própria infraestrutura do evento, através dos comércios das 
adjacências.
Em 1984, o sambódromo é inaugurado, na mesma avenida Marquês de Sapucaí com uma 
estrutura de concreto armado para um público de aproximadamente 80 mil pessoas. 
No Brasil todo o carnaval fomentava as escolas de samba a exemplo do Rio de Janeiro e 
buscava alternativas de organizar a festa de maneira fixa, as cidades de São Paulo, Porto 
Alegre, Santos, Manaus, Vitória e Uruguaiana são os maiores exemplos de onde os desfiles 
se fortaleceram no calendário oficial das prefeituras.
Oscar Niemeyer após a experiencia da Sapucaí, tem o domínio formal de uma nova tipologia 
genuinamente brasileira, um sambódromo que a pesar de cumprir com outras funções, tem 
sua principal ação abrigar os desfiles das escolas de samba. Os Sambódromos fixos, são 
replicados, na maioria das vezes sob projeto do mesmo arquiteto.
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O impacto causado pela escala monumental do sambódromo molda a concepção do 
desfile, as alegorias antes respeitavam uma altura para não esbarrar nas decorações das 
avenidas, agora no sambódromo não tinham esses elementos e arquibancadas altas para 
competir em volumetria. 
Surge a figura de Joãozinho Trinta, carnavalesco na época da escola de samba Beija-Flor 
de Nilópolis que verticaliza suas alegorias e cria uma tendência de gigantismo proporcional 
a escala da arquitetura de Niemeyer. Uma ideia de arquitetura replicada como as ideias das 
escolas de samba por todo o país.

Oscar Niemyer apresentando o projeto do Sambódromo ao governador Leonel Brizola
Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/heranca-de-brizola-educacao-integral-
-cresce-no-brasil,53ceeb94dcea6410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
Acesso em: 28/11/2018
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Maquete do sambódromo do Anhembi
https://blogdaarquitetura.com/wp-content/uplo-
ads/2017/02/anhembi-blog-da-arquitetura.jpg
Acesso em: 28/11/2018
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5.2 O Anhembi e a secretaria de turismo

A cidade de São Paulo após anos desfilando nas ruas, da avenida São João á Tiradentes, 
faz caminho semelhante ao Rio de Janeiro, muda sua infraestrutura para o Anhembi na zona 
norte da cidade, não em uma avenida existente, mas em um terreno próximo ao aeroporto 
Campo de Marte para evitar os transtornos do monta e desmonta, mas com o objetivo de 
se fixar. 
Sob a administração de Luiza Erundina, Oscar Niemeyer é convidado para projetar mais um 
sambódromo no terreno no Anhembi, mas durante o carnaval de 1991 a passarela é inau-
gurada com arquibancadas provisórias e o projeto só é concluído em 1995.
O projeto de Niemeyer tem capacidade para aproximadamente 35 mil pessoas e difere-se 
da Marquês de Sapucaí pela da escala mais modesta e pela inserção urbana, proporcionan-
do um ponto positivo técnico aos desfiles paulistanos que não tem impactos na concentra-
ção e dispersão de alegorias, mas perdem na vivência da cidade pois o Anhembi fica entre 
um aeroporto e a marginal Tietê.
O sambódromo faz parte de um complexo batizado de Polo Cultural e Esportivo Grande 
Otelo, que contém além do sambódromo, o auditório Elis Regina, o pavilhão de convenções 
e o hotel Holiday Inn.  
Interessante notar que ambos os projetos de Niemeyer não foram executados á risca, o 
sambódromo paulistano tinha no projeto uma concha acústica que cobria a arquibancada 
monumental e o recuo da bteria, para dissipar o som pela avenida. 
Sob a parte administrativa as escolas de samba têm desde 1968 uma organização conjunta 
para a competição, denominada em 1973 como UESP (União das Escolas de Samba Pau-
listanas) e depois de algumas divergências criam em 1986 a LIGA (Liga Independente das 
Escolas de Samba de São Paulo). 
O município como provedor das verbas públicas anexa os desfiles das escolas de samba á 
pasta do Turismo em 1968, ano da criação da empresa pública de turismo a SPTuris atual 
São Paulo Turismo S/A.
Com essa tendência de gigantismo para as alegorias e o aumento constante de componen-
tes, as escolas buscam espaço para construção do espetáculo, mas por não terem recur-
sos se utilizam de espaços ociosos da cidade para abrigar suas alegorias e fantasias, como 
baixios de viadutos ou galpões improvisados.
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A prefeitura constrói 2006 a cidade do samba, uma série de galpões no bairro do Santo 
Cristo sob projeto dos arquitetos Vitor Wanderley e João Uchôa os 14 galpões são utilizados 
pelas agremiações do grupo especial.
Em São Paulo o projeto Fábrica dos Sonhos, foi entregue parcialmente pela prefeitura para 
comportar um programa semelhante à cidade do samba no Rio de Janeiro.
O poder público ao perceber a necessidade de infraestrutura para a construção do espe-
táculo que gera receita de turismo, percebeu as condições precárias de trabalho e buscou 
soluções junto as escolas para a realização do espetáculo.  

Anhembi
Fonte: https://blogdaarquitetura.com/wp-content/uploads/2017/02/
anhembi-blog-da-arquitetura.jpg
Acessado em: 28/11/2018
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Anhembi 1991
Fonte: https://acervo.estadao.com.br/
noticias/lugares,sambodromo,8415,0.
htm
Acessado em: 28/11/2018

Rosas de Ouro no Anhembi 1991
https://acervo.estadao.com.br/noticias/
lugares,sambodromo,8415,0.htm
Acessado em: 28/11/2018
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Cidade do samba no Rio de Janeiro 
Fonte: https://www.riobookguide.com.br/cidade-do-samba/
Acessado em: 28/11/2018
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Fábrica do Samba em São Paulo
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/cidade-do-samba-crise/
Acessado em: 28/11/2018
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Conclusões

Conhecer a cidade de São Paulo através do estudo baseado no método mais tradicional é 
se debruçar sobre causas e consequências de um processo de vários atores.
Neste trabalho busquei inserir mais atores e fazer mais um estudo dentre tantos sobre a o 
processo de urbanização da cidade.
Os recortes de tempo e espaço caminham paralelamente entre as camadas mais pobres da 
população e os fatos deste processo urbano. 
Analisando as políticas públicas que priorizam sistematicamente interesses individuais, cons-
truo uma narrativa baseada nos registros da arte produzida pelo samba como movimento 
cultural que registra estas políticas através da vivência e experiencia nas suas letras e enredos 
para o carnaval. 
A atividade se complementa pela história que remonta a gênese da sociedade paulistana e 
seus lugares, seja no sentido espacial onde analiso onde cada camada da população comu-
mente vive ou seja pela noção espacial de hierarquia social onde se expressa culturalmente.
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Mário de Andrade, Lina Bo Bardi e o conceito de museu vivo

Acredito que o trabalho escrito, complemente o projeto para a formação de arquiteto e 
urbanista, embora o programa do projeto tenha surgido primeiro foi a pesquisa que guiou o 
desenvolvimento de projeto.
Durante o desenvolvimento do partido, a questão formal foi criada a partir da leitura de um 
artigo de Mário de Andrade á respeito das vanguardas modernas e sua aplicação na socie-
dade sem acesso à linguagem acadêmica.
Era nítida a busca pela democratização do acesso e documentação da cultura e o reconhe-
cimento da cultura popular. 
Busquei na memória a minha primeira experiência em um Museu, na primeira série do ensino 
fundamental, estudei na escola municipal de ensino fundamental Raposo Tavares, lá fizemos 
um passeio até o Museu de Arte de São Paulo.
Não me lembro ao certo da exposição, mas algo que me marcou foi o fato de utilizar o atelier 
do museu, produzimos com material reciclável uma série de brinquedos com o auxílio dos 
artistas.
Já na faculdade de arquitetura pude ler o Livro “Lina por escrito” de autoria de Marina Grinover 
consegui traçar uma relação entre o conceito de museu vivo que Lina usa para descrever a 
função do MASP. 
Logo compreendi que as escolas de samba são produto da industrialização da socieda-
de brasileira, e tem até suas “fábricas” semelhante as comparações que Lina faz sobre o 
processo de arte e as intenções arquitetônicas de valorizar esses processos e não apenas 
o cenário das exposições. Assim surgiu o Museu Escola do Samba, além de expor a arte 
popular dentro da estrutura nas galerias e fora com desfiles para as divisões menores da 
hierarquia das ligas, precisava colocar no programa uma escola de artes que fomenta-se e 
ajudasse a cultura a se expandir e se preservar por meio do fazer arte. 
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A cidade e o samba, Semana Viver Metrópole 2016, Universidade Presbiteriana Mackenzie
Igor Cabral (autor), Mestre Caik Mano (mestre de bateria da Mocidade Unida da Móoca), Rafael Falanga, (Presidente da 
Mocidade Unida da Móoca) Professor Ricardo Hernán Medrano, Auroral Seles(Jornalista e ex colunista do portal SRZD e ex 
acessora de imprensa de diversas escolas de samba) e Gustavo Vicente  
Fonte: Acervo Pessoal
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M E
S  P

MUSEU ESCOLA DO SAMBA PAULISTA 

PROJETO PARA ATIVIDADE II
ORIENTAÇÃO: TITO LÍVIO 
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Museu Escola do Samba Paulista 

“Um museu-escola que abrigue o samba, a cultura afro-brasileira precisa 
de um espaço não-sazonal que durante todo o ano sirva como uma casa que fomente o 
trabalho, a educação e preservação da cultura.
Mais que um gênero musical, o samba é multidisciplinar que se desenvolve na gastronomia, 
nas artes plásticas, moda, literatura, artes cênicas e etc”
Concretizar uma arquitetura que dê um chão a quem sempre esteve nele ! 
O carnaval na cidade de são Paulo passou por diversos formatos, após a industrialização e o 
rápido crescimento urbano, houve um distanciamento entre as camadas sociais até mesmo 
na comemorações, refletindo diretamente no espaço público.
O samba na capital paulista ainda é negligenciado historicamente, sua importância na cons-
trução social das camadas mais pobres da população é vista com preconceito e informalida-
de, resultando na omissão da memória da sua contribuição para a construção da cidade.
O samba é testemunha das mudanças territoriais da maior metrópole do pais, e o fluxo mi-
gratório da população de baixa renda confunde-se com a história das escolas de samba. 
Há uma crescente discussão sobre a falta de espaços de vocação pública para incentivo á 
cultura e uma outra discussão á respeito do modelo de financiamento á cultura (atualmente 
durante períodos de oscilação econômica por exemplo).
É preciso compreender que o carnaval movimenta comunidades o ano todo, portanto preci-
sa de espaços que abriguem sua produção cultural e preservação da história. 
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333,00
1 230,00 230,00
1 53,00 53,00
1 50,00 50,00

4827,00
1 70,00 70,00
1 110,00 110,00
1 120,00 120,00
1 155,00 155,00
1 305,00 305,00
1 3500,00 3500,00
1 112,00 112,00
1 90,00 90,00
1 20,00 20,00
1 90,00 90,00
1 45,00 45,00
1 45,00 45,00
1 65,00 65,00
1 100,00 100,00

2025,00
1 60,00 60,00
1 450,00 450,00
1 450,00 450,00
1 445,00 445,00
1 620,00 620,00

2100,00
1 290,00 290,00
1 435,00 435,00
1 200,00 200,00
1 435,00 435,00
1 80,00 80,00
2 100,00 200,00
2 100,00 200
1 130,00 130,00
1 130,00 130,00

4180,00
1 2800,00 2800,00
1 1300,00 1300,00
2 20,00 40,00
1 40,00 40,00

Espaço Multiuso

Sala de apoio
Almoxerifado

Galeria Multimidia 

Atelier de alegoria 

A.3 - Galerias (Cota +105,00 e + 103,50)

Recepção/ Foyer
A.4 - Escola (Cota +96,50) 

Auditório
Diretoria
Biblioteca

Zoneamento ZONA MISTA - Frente 5 m, Laterais e Fundos 3 m

T.O. (Máx)
Permeabilidade

Nº de pavimentos

FAU - MACKENZIE ATIVIDADE I - ORIENTADOR : TITO LÍVIO 

PROGRAMA BÁSICO DIMENSIONADO MUSEU ESCOLA DO SAMBA PAULISTA 

Índices Urbanísticos  
Área do terreno
C.A. (Máx/ Mín)

30000,00
2,00/0,2

0,7
30%
28 m

60000,00/ 6000,00
21000,00
9000,00

13541,00
Permeabilidade

T.O. (Máx)

Índices de Projeto
Área construída 9365,00

C.A. (Máx) 0,32

Recepção da Escola 
Café Cozinha/ Balcão

Recepção Museu 

16459,00
Nº de pavimentos 20 m 3 pavimentos

ÁREA NÃO COMPUTÁVEL = 4100,00

2. Área externa 

  A. Área Interna

Estúdios

Lanchonetes Cozinha/ Balcão

ÁREA COMPUTÁVEL = 9365,00

B.1 - Passarela do samba 

Atelier de criação

Palco

Atelier de costura 

Recepção Galeria 
Sanitários Masculino/ Feminino e PNE

Sala de imprensa

Armazenamento do museu 

Arquibancada bateria
Espaço bateria

Loja

Mezanino

Informações 
Galeria 01
Galeria 02

Para 252 pessoas
Compartilhada Museu/ Escola

Masculino/ Feminino e PNE

Avenida de desfile
Arquibancada 

Sanitarios 

ÁREA TOTAL: 13465,00

Sala de dança

Sanitários 
Sala Acústica

Sala de teoria musical 

A.1 - Acessos e Recepções (Cota +100,00)

A.2 - Museu/ Escola  (Cota +100,00)

15 m x 191 m 
Para 2500 pessoas

Masculino/ Feminino e PNE   
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Museu Escola de Samba Paulista 

IMPLANTAÇÃO
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O projeto está localizado na Barra Funda 
por dois motivos, o histórico pelas origens 
do samba sob uma argumentação histórica 
e o bairro sofrer um processo de saída de 
indústrias com glebas e que já são alvo de 
especulação imobiliária.
Ou seja reunia caracteristicas que enxerguei 
como vitais para o museu que reunia as 
condições para abrigar o programa e servir 
como resgate da história do bairro.

O partido é o córrego paralelo ao terreno e 
o recuo obrigatório para construções de 15 
metros, que  trasnformei em uma avenida 
de desfiles com uma arquibancada que tem 
continuidade no telhado do museu.
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PLANTA TÉRREO 
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PLANTA MEZANINO
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PLANTA SUBSOLO
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CORTE A:A

CORTE B:B
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CORTE C:C

CORTE D:D
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ELEVAÇÃO NORTE

ELEVAÇÃO OESTE 

ELEVAÇÃO LESTE 
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PERSPECTIVA INTERNA 1
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PERSPECTIVA INTERNA 2
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PERSPECTIVA INTERNA 3
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