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Resumo 

 A Avenida São João é uma via localizada na região central da cidade de São 

Paulo. A partir de 1935, ela é incorporada a um conjunto de reformas urbanas 

norteadas pelo projeto urbanístico “Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade 

de São Paulo”. Como consequência, passa nos anos seguintes por uma série de 

transformações tanto em seu traçado quanto nos usos que dela fazem os pedestres. 

Entre os diversos usos cotidianos da via, destaco nesse artigo a festa de confetes 

das escolas de samba e cordõesno pré-carnaval de 1941. Nesse ano, houve a 

promoção de uma competição no Largo do Arouche, próximo à Praça da República 

e região para a qual os principais espaços de lazer estavam indo.Para compreender 

esse deslocamento do carnaval para o outro lado do Vale do Anhangabaú, tento ao 

longo do texto demonstrar que duas imagens de cidade (a do urbanismo moderno 

do Plano de Avenidas e a do samba praticado em São Paulo) são construídas em 

diálogo uma com a outra. Porém, isso só é possível se analisarmos as práticas e 

discursos cotidianos do urbanismo e do samba. 

Palavras-chave:Práticas cotidianas, Imagens de Cidade, Samba Paulista, Carnaval, 

Urbanismo 
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São Paulo, menino grande 

Cresceu não pode mais parar 

E o pátio do colégio quem lhe viu nascer 

Um velho ipê parece chorar 

Não vejo a sua mãe preta 

Na rua com seu pregão 

Cafezinho quentinho, sinhô, 

Pipoca, pamonha e quentão. 

(São Paulo, Menino Grande- Música de Geraldo Filme1) 

 

Introdução 

O objetivo desse artigo é expor alguns resultados iniciais do meu projeto de 

mestrado “A modernizaçãode São Paulo caiu no samba: Reflexões do samba 

paulista sobre a metrópole do século XX” no qual tento simetrizar duas práticas que 

se voltam para os trajetos entre os bairros e o centro da cidade: o urbanismo das 

reformas do prefeito Francisco Prestes Maia e o samba praticado na cidade.  

Nesse artigo, foco meu interesse para uma das avenidas centrais que mais 

sofreu modificações durante esse período, a São João.Ela corre em sentido 

noroeste até a Praça Marechal Deodoro.Tem início no triângulo histórico da cidade 

de São Paulo e transpõe o vale do Anhangabaú no sentido da Praça da República. 

Do lado direito de quem vai em direção a Praça Marechal Deodoro é um dos limites 

do bairro dos Campos Elíseos e mais à frente, limita o da Barra Funda. Do outro 

lado, encontramos o bairro da Santa Cecília. Ela é cruzada em seu início por três 

vias importantes para o período: Ipiranga e Duque de Caxias em seu início e em seu 

final pela Avenida Pacaembu. Como todas as ruas da cidade, sua numeração 

começa no centro e vai até aproximadamente o número 2000.  

																																																													
1	Um	dos	mais	importantes	sambistas	da	cidade	de	São	Paulo.	Nascido	em	1927,	viveu	toda	sua	infância	entre	
os	bairros	da	Barra	Funda	e	do	Bexiga.	Foi	por	muito	tempo	diretor	da	escola	Vai-Vai.	Faleceu	em	1995.	



3	
	

Essa avenida passa a carregar uma nova imagem de cidade e tem o seu uso 

pelos habitantes drasticamente alterado. Com os as reformas do Plano de Avenidas, 

toda ela torna-se extremamente valorizada. Vários cinemas, lojas, bares e empresas 

saem do antigo Triângulo Central (Rua Quinze de Novembro, Direita e São Bento) e 

para ela vão. Passa também por um significativo processo de verticalização, devido 

à alteração da legislação do período. Em seu trecho final, recebe importantes 

investimentos como o Cine Metro e o palácio do Rádio.  

No que tange ao carnaval, os festejos também saem do triângulo Central 

ondeeram realizados até a década de 1920a cidade tinha as principais 

comemorações nos clubsa Avenida São Joãorecebia os desfile das grandes 

sociedades carnavalescas. Os festejos da população operária e branca ocorriam nos 

bairros da Lapa e do Brás (Simsom, 2007). As festas da população negra ocorriam 

para os grupos mais abastados nas associações dos homens de côr e para os mais 

pobres, nos espaços das sedes das agremiações carnavalescas nos bairros da 

Barra Funda, Bexiga e Baixada do Glicério (Simsom, 2007; Silva, 2012). De 

qualquer maneira, o que quero destacar aqui é o fato de que as agremiações que se 

identificavam com aquilo que viria a ser chamado de samba paulista não mantinham 

um desfile regular na Avenida São João, tendo as suas competições localizadas nos 

extremos da cidade da época, apesar das incursões ao centro em busca de 

recursos. Fato esse que parece se transformar ao longo dos anos 1940 quando as 

empresas de rádio tomam à frente dos financiamentos dos festejos populares.  

As noções de imagem e de uso 

 Para poder simetrizar urbanismo e samba, faço uso de suas noções: a de 

imagem de cidade de Kevin Lynch (2011) e a de práticas cotidianas ou usos de 

Michel De Certeau (2010). De partida me parece muito importante acentuar o fato de 

que ambos os autores não opõem o projeto urbanístico ao cotidiano dos habitantes 

das cidades. Há uma passagem constante entre: 1.demandas dos 

habitantes/planejadores, ou seja, os anseios e expectativas com relação à paisagem 

urbana; 2. a confecção de projetos, mapas e regulamentos que constrangem e 

orientam o uso do espaço, 3. Os modos de uso dos lugares produzidos pelas 

reformas. Esses três momentos do fazer urbano em meio às grandes reformas 

parecem estar presentes no discurso e na prática tanto dos sujeitos do samba 
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quanto no planejamento urbano. Feito essa observação inicial, passemos agora de 

forma mais detida às noções de imagem e uso. 

Na obra de Lynch, ele encontra o que chama de imagens de cidade ao se 

voltar para os mapas mentais dos habitantes de algumas cidades estadunidenses. 

Mapas mentais entendidos como as percepções que esses habitantes têm dos 

espaços pelos quais transitam em seus deslocamentos diários. Para ele:  

“Cada	indivíduo	cria	e	assume	sua	própria	imagem	[de	cidade],	mas	parece	

existir	 um	 consenso	 substancial	 entre	 membros	 do	 mesmo	 grupo.	 Essas	

imagens	de	grupo,	consensuais	a	um	número	significativo	de	observadores	

[acrescentaria:	 usuários],	 é	 que	 interessam	 aos	 planejadores	 urbanos	

dedicados	 à	 criação	 de	 um	 ambiente	 que	 venha	 a	 ser	 usado	 por	 muitas	

pessoas”	(Lynch,	p.8)	

 No entanto, é o próprio Lynch que nos alerta que as percepções dos 

habitantes das cidades podem se apresentar de formas inesperadas, quando 

pensadas apenas com relação às expectativas do planejamento urbano. Como no 

exemplo de Jersey City no qual um complexo hospitalar era considerado um ponto 

de referência importante para os entrevistados já que a cidade, no momento da 

pesquisa, parecia destituída de atrativos arquitetônicos eainda tinha de encarar 

todos os dias os arranha-céus de Nova Iorque do outro lado do Rio Hudson (Lynch, 

2011, p.32). Assim, para compreender porque aquele conjunto hospitalar é elevado 

por aqueles habitantes à uma condição de quase monumento, é preciso levar em 

consideração o conjunto arquitetônico de Jersey City e o espaço que a cidade ocupa 

em relação a uma outra como Nova Iorque.  

Para Carpintéro (1998), a busca de uma imagem como metrópole moderna 

marca o planejamento urbano de Prestes Maia. O prefeito urbanista intervém 

fortemente no traçado da cidade para dar a ela um figurino de“metrópole do século 

XX”. Muitas são as referências do prefeito quando confeccionou o seu estudo em 

1930. Alguns deles são o Daniel Burham, responsável pela reconstrução de Chicago 

depois do incêndio de 1871 e Le Corbusier, pai da arquitetura moderna. A Carta de 

Atenas, assinada em 1933, um pouco depois da confecção do Estudo, mas ainda 

anterior à gestão de Prestes Maia, elenca o caráter funcional do urbanismo moderno 

e elenca três pontos fundamentais para o planejamento urbano e que muito ajudam 
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a pensar o Plano de Avenidas: a) ocupação do solo; b) organização da circulação; c) 

a legislação (Le Corbusier, 1994).  

 A grande quantidade de aquarelas presentes na obra Estudo de um Plano de 

Avenidas para São Paulosão reveladoras do tamanho das pretensões da proposta:  

	

Figura	1-	Aquarela	presente	no	Plano	de	Avenidas	representando	o	Vale	do	Anhangabaú.	O	“salão	de	visitas”	da	cidade	
de	São	Paulo.	 

 

Sobre a noção de uso,parto da obra seminalA invenção do cotidiano do 

Antropólogo, historiador e filósofo Michel de Certeau tentando revelar principalmente 

os “consumos produtores” dos espaços da cidade por parte do samba.No capítulo 

dedicado às práticas de espaço, De Certeau faz uso de uma metáfora que compara 

o ato de caminhar pela cidade à arte de caligrafia ao dizer que por mais que o traço 

seja dado pelo molde ou pelo mapa, os modos de fazer esse traçado, escolhendo 

certos sentidos, negando outros. Contornar com a pena ou com os pés com maior 

intensidade em certos lugares produz algo, sulca o terreno de forma a transformar 

lugares em espaços por meio dessas práticas.  

Inspirado por essas reflexões, considero aqui o traçado da Avenida São João 

e suas alterações decorrentes da implantação do Plano de Avenidas como um 

sistema dado aos praticantes (tal como a língua) e os trajetos carnavalescos, 
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entendidos como práticas cotidianas, uma das enunciações possíveis desse sistema 

que não o nega de forma alguma, mas através dele se insinua. 

Plano de Avenidas e o “Centro Novo” 

O Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo (1930) foi 

escrito por Ulhôa Cintra e Prestes Maia, então engenheiro-arquiteto de obras 

públicas. O plano propõe a adaptação do sistema viário de São Paulo a um modelo 

radial concêntrico, espelhando-se em cidades como Viena, Paris, Londres, Paris e 

Moscou (Toledo, 1996).  

	

Figura	2-	Esquema	do	Plano	de	Avenidas. 
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O Plano marcaria a forma da cidade por décadas, devendo o período aqui 

recortado ser entendido como parte de uma longa série de reformas urbanas 

(Toledo, 1996). Fábio Prado que esteve à frente da prefeitura entre setembro de 

1935 e abril de 1938 inicia a implantação do Plano. Em maio de 1938, o próprio 

autor do Plano, Prestes Maia, assume a prefeitura e concentra as reformas no 

centro, conseguindo concluir o que chama de Perímetro de irradiação: “A concepção 

é simples: envolvimento da área congestionada por um anel, de modo a provocar ao 

mesmo tempo a sua expansão superficial, o desvio das correntes diametrais e uma 

fácil distribuição perimetral do tráfego.” (Maia, [1945]2010, p.19). Em relatório de 

1945 que intitula Melhoramentos de São Paulo, enumera as reformas concluídas, 

descrevendo o traçado do novo perímetro de irradiação: Avenida Ipiranga, Praça da 

República, Parque Dom Pedro II, Ruas São Luís, Maria Paula, Praça João Mendes, 

Rua Anita Garibaldi, Praça do Carmo e Ladeira do Carmo, Rua Senador Queiroz, 

Mercúrio e Santa Rosa.  

	

Figura	3-	Perímetro	de	Irradiação	em	negrito	e	Avenida	São	João	em	Amarelo	sobre	mapa	de	1943	

	

	 Como investimento público direto, a única alteração sofrida pela Avenida São 

João nesse período foi a conclusão do alargamento de seu trecho final, iniciado 

ainda na gestão anterior (Maia, [1945]2010).  No entanto, conforme Rolnik (2003) e 
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Costa (2010) ressaltam, a alteração da legislação referente às regras de construção 

e o investimento privado do período são essenciais para se entender as reformas do 

período. Conforme dito mais acima a alteração da legislação da cidade para a 

racionalização dos espaços urbanos era um dos pontos centrais do plano	

As reformas de 1938 a 1945 tiveram por principal consequência a 

transposição da centralidade da cidade, antes ligada ao Triângulo Central para além 

do Vale do Anhangabaú, passando a ter como ponto principal a Praça da República 

(Frúgoli, p.55). O antigo triângulo central da cidade formado pelas Ruas Direita, 

Quinze de Novembro e São Bento representava uma cidade antiga da qual Pestes 

Maia queria desvincular a nova metrópole. Afundação da cidade pelos padres 

daCompanhia de Jesus ocorreu nas proximidades do triângulo histórico em 1554.  

Problema máximo era o centro. Sua situação é conhecida: o 

triângulo tradicional, outeiro espremido entre vales, que para os 

jesuítas fundadores eram condição mesma de defesa e de 

segurança e, para nós, são os maiores obstáculos ao seu 
desenvolvimento e circulação. (Maia, p.18- grifo meu) 

	

Figura	4-	Aquarela	do	Projeto	para	a	Praça	da	República	presente	no	Plano	de	Avenidas 

Além das reformas do sistema viário, duas obras destacam-se durante essa 

gestão: a biblioteca e o estádio municipais. A biblioteca municipal, hoje Biblioteca 

Mario de Andrade, está localizada no início da Rua da Consolação, um edifício que 
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já transpõe o Vale do Anhangabaú no sentido do “Centro Novo”. O Estádio Municipal 

está no bairro do Pacaembu, um bairro que passaria a se valorizar a partir desse 

período e que faz fronteira com outro antigo reduto da elite paulistana, Higienópolis.  

	

Figura	5-	Anúncio	de	Venda	de	Lotes	no	Bairro	do	Pacaembú-	Jornal	o	Estado	de	São	Paulo-	23-01-1938 

Uma outra instituição fundada no período é bastante significativas desse 

processo de consolidação do Centro Novo: A Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo, inicialmente na Praça da República e depois à 

Rua Maria Antônia. A intelectualidade paulistana florescente passa a circular nos 

bares e pensões próximos. Ao longo dos anos seguintes, o centro da boêmia 

também é transferido para o outro lado do Vale ( Gama, 1998). 



10	
	

	

Figura	6-Anúncio	de	abertura	do	Cine	Metro-	O	Estado	de	São	Paulo 

	

Figura	7-Biblioteca	Municipal	em	construção-	Acervo	do	Jornal	O	Estado	de	São	Paulo-	c.1940 

Nesse sentido a Avenida São João é um caminho que conduz a uma nova 

cidade e para o qual todos os habitantes que em maior ou menor medida eram 

entusiastas daquela modernização. Inclusive, os homens e mulheres do samba.  

O plano da cidade no samba 

 Dentro do recorte considerado pela pesquisa (1938-1945), a prática do samba 

e as agremiações carnavalescas que se identificavam como praticantes desse 

gênero estavam presentes de maneira bastante marcante nos chamados territórios 

negros da cidade de São Paulo (Rolnik, 1989; Azevedo, 2006). Esses territórios 

estavam em geral próximos às várzeas de alguns dos muitos rios que cortavam toda 

a cidade e que foram canalizados ao longo dos sucessos projetos modernizadores 



11	
	

da cidade. Sendo espaços pouco valorizados em uma cidade que teve sua 

ocupação preferencialmente em pontos altos, como o Triângulo histórico, e ao 

mesmo tempo esses territórios eram próximos da região central, para lá foram 

muitosnegros e negras egressos das fazendas de café após a abolição da 

escravatura em 1888. Com o aumento da demanda por produção interna durante o 

período da primeira guerra mundial (1914-1918), o início da industrialização a partir 

dos anos 1930 e a sistemática decadência da economia cafeeira, a migração interna 

de populações negras do interior do estado adensa a ocupação desses territórios 

que se tornariam bairros ao longo do século XX (Marcelino, 2006).  

 Pode-se afirmar que a população negra desses bairros, com exceção de 

pequenos e importantes grupos que atuavam como profissionais liberais, tinham o 

seu sustento garantido por serviços prestados aos moradores bairros nobres de seu 

entorno. Existia uma importante relação econômica entre os bairros da Barra Funda 

e dos Campos Elíseos; do Bexiga e da Bela Vista; da Baixada do Glicério e da 

Liberdade.  Nesse contexto, destaca-se o papel da mulher negra como aquela que 

garantia uma certa estabilidade financeira às famílias, já que os homens que 

dificilmente tinham acesso à empregos fixos. Muitos homens do período envolvidos 

com o universo do samba relataram possuir trabalhos informais como engraxates, 

carregadores ou motoristas particulares (Simsom, 2007; MIS-SP, fitas 4 a 9).  

Conforme Simsom (2007) indica, as escolas e cordões carnavalescos dos 

bairros do Bexiga, Baixada do Glicério e Barra Funda eram centros aglutinadores do 

lazer da população negra desses bairros. Nos territórios negros, encontramos 

diversas agremiações carnavalescas: Vai-Vai (fundado como cordão em 1930), 

Lavapés (1937) e Cordão da Barra Funda (1914).Fora do período de reinado do 

momo, essas associações realizavam atividades dentro dos bairros de origem. 

Possuíam salões de baile que realizavam festas ao longo do ano e também 

realizavam ensaios nos períodos mais próximos ao carnaval. Simsom também 

destaca o caráter racializado dessas associações e mesmo quando em contato com 

o que chama de “sociedade mais ampla”, como nas festa religiosa de Nossa 

Senhora Acheropitta realizada em conjunto com os imigrantes italianos, havia uma 

distinção entre brancos e negros ( Simsom, 2007, p. 185).  
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Se observarmosa presença dos habitantes desses territórios negros na 

cidade não apenas como membros de escolas e cordões, olhando para seus trajetos 

para fora do bairro, notaremos que eles, assim como a maioria dos paulistanos, 

afluíam para a região central. Estar no centro parecia ser bom tanto para “ganhar 

uns cobres” trabalhando quanto para divertir-se. O surgimento do hábito do footing, 

uma espécie de flanêrie feita pelos jovens aos finais de semana, ilustra essa 

importância de estar no centro. Durante essas caminhadas descompromissadas em 

busca de namoros, sons, bailes, diversão, revela-se a importância de se fazer 

presente em certos locais do centro. Nos anos 1940, houve uma forte 

recomendação da Frente Negra para que o footingda juventude negra incorpora-se 

também a elegante Rua Direita (Gama, 1998).  

 Com o advento do “Centro Novo”, a distância entre os espaços de lazer da 

população negra e pobre, e da população mais abastada parece ter sido acentuada. 

Nos relatos dos sambistas, há a indicação da presença de salões de gafieira nas 

Ruas Quintino Bocaiúva, do Carmo, Florêncio de Abreu e 25 de Março (Simsom, 

2007). Esses espaços de lazer da população negra parecem não ter seguido o 

mesmo caminho dos cinemas e dancings mais abastados que agora tomavam a 

região da Praça da República. Pode-se dizer que o lazer da população negra não 

fez a transposição do Vale.  
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Figura	 8-	 Detalhe	 de	 Fotografia	 de	 Claude	 Lévi-Strauss.	 Avenida	 São	 João,	 altura	 do	 número	 1200	 com	 Cine	Metro	 à	
direita-	Instituto	Moreira	Salles-1939	

 A fotografia acima parece registrar um pouco essa divisão racial do lazer da 

cidade. Mesmo levando em consideração o fato de que não é possível identificar os 

pedestres que compõe a multidão do lado direito, arrisco um breve comentário.  

Com exceção do homem que está no primeiro plano da foto, vindo em direção ao 

fotógrafo e o policial, cuja cabeça surge do ombro do homem de terno, não há 

nenhum negro ou negra nesse trecho da Avenida São João. O filme anunciado no 

letreiro do cine Metro (aquele mesmo que vimos no anúncio da figura 5) é o Banana 

da Terra (1939), dirigido por Ruy Costa e estrelado por Camen Miranda2.  

 

 

																																																													
2IMDB.http://www.imdb.com/title/tt0031076/?ref_=fn_al_tt_1.	Acessadoem	15.10.2015.	
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Os trajetos carnavalescosna cidade  

Até o ano 1968 data da institucionalização do carnaval pelo prefeito Faria 

Lima, a realização do carnaval pelas escolas era marcada pela precariedade: não 

possuía local definido para sua realização, ora dependia do financiamento público, 

ora do financiamento privado, possuía diversas disputas no mesmo ano, sofria 

constante perseguição por parte da polícia, entre outros desafios. Evidente queessa 

precariedade era característicado chamado carnaval popular. Os famosos corsos, 

com carros alegóricos financiados pela alta sociedade paulistana estavam presentes 

todos os anos nas Avenidas Paulista e São João, sendo organizados pelas Grandes 

Sociedades Carnavalescas (Simsom, 2007; Silva, 2012).  

 A partir dos anos 1930, período que Simsomclassifica como “progressiva 

institucionalização” (Simsom, 2007, p.25), as escolas de samba populares passam a 

suscitar o interesse de empresas de comunicação e em menor medida do poder 

público. Entre os anos de 1935 e 1937, a gestão Fábio Prado tendo o modernista 

Mário de Andrade a Frente do Departamento de Cultura, financia os folguedos. Com 

o início do Estado Novo em 1937, há um processo de sucessiva captura dos festejos 

carnavalescos e do samba por parte do Estado. Somado a isso, o mercado 

fonográfico e radiofônico se abre ao samba. Tornar-se cantor de rádio e de sambas 

de sucesso torna-se um horizonte desejado e uma esperança de ascensão social 

cultivada por muitos músicos negros do período (Pereira, 2001). 

 O surgimento da radiofonia comercial em São Paulo ao longo dos anos 1930 

e 1940é importante para compreender a importância do carnaval de 1940. Em 

Março de 1939, é inaugurada a Rádio Cultura na Avenida São João e a notícia 

abaixo revela um pouco como as características da rádio, da arquitetura do prédio 

edo tipo de público eram mobilizados para comprovar a presença do moderno:  

 Quem acompanha, desde poucos anos, o desenvolvimento das 

estações de rádio nessa capital, bem pode calcular o que isso 

representa, como índice do nosso progresso. [...] 

Por hoje, queremos apenas aludir à esplendida realização da 

Estação Cultura, edificando nesta capital, um belo edifício para sua 

sede, à avenida São João, a que deu o nome de Palácio do Rádio. 

São vários os pavimentos, todos ocupados exclusivamente pela 
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Cultura, com os mais modernos aperfeiçoamentos técnicos, cuja 

visita já hoje é obrigatória a quem deseja conhecer uma estação de 

rádiomoderna. [...]  

O que porém ninguém pode deixar de conhecer, principalmente 

por ocasiãodas irradiações principais é o grande studio: nada menos 

que um teatro moderno, onde há uma verdadeira platéia e balcões, 

onde há sempe um auditório ávido de boa música, a aplaudir [..] 

(Jornal o Estado de São Paulo- 23 de abril de 1939)  

A transmissão do carnaval de 1940 

Uma coisa surpreende: se as polícias de São Pauloe do Rio, 

notadamente, conhecem tão perfeitamente bem e tão a fundo o que 

é o carnaval, como se pode compreender que num país policiado, 

ainda se permita uma tal calamidade pública? Tivemos a República 

Velha, tivemos a Nova, estamos sob a novíssima e o carnaval abjeto 

continua tranquilamente, a espalhar o seu cortejo de luxúria, festa da 

bucolidade, regime da orgia, com sete fôlegos infernais!  

O que é mais espantoso, é que os dinheiros públicos são solicitados 

e quase sempre concedidos para que o carnaval viva e apareça. Não 

há louvores bastantes para o senhor prefeito desta capital, que 

nãocometeu o deslize de tirar o dinheiro do tributo para dar vida ao 

carnaval nesta capital. O seu nome vai, por isto, ficar indelével nas 

consciências honestas de todo São Paulo. (Júlio Rodrigues- Jornal o 

Estado de São Paulo, 3 de fevereiro de 1940)  

 Essa pesada critica ao financiamento público do carnaval parece ter sido 

seguida a risca pelo prefeito elogiado prefeito Prestes Maia. A partir de sua gestão, a 

prefeitura passa a financiar apenas carnavais realizados em espaços fechados como 

a cidade da Alegria no Parque D. Pedro II em 1938, e a Cidade da Folia a partir de 

1941. No entanto, o papel dos jornais ainda continua marcante na promoção de 

festejos nos bairros populares (Silva, 2003). 

 Apesar da falta de investimento no carnaval de 1940 é aberta uma licitação 

para a transmissão dos festejos através do rádio. Naquele ano, a Rádio Cosmos 

ganha a concorrência. Pode-se pensar essa entrada da Rádio Cosmos como 

difusora dos festejos como um ponto de virada. Apesar das impressões do 
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articulista, o carnaval passaria a ter cada vez mais espaço nas rádios paulistanas e 

o intercâmbio entre o samba do Rio de Janeiro e de São Paulo seria intensificado 

com a vinda do Momo do carnaval do Rio de Janeiro no ano seguinte3.  

 A transposição do Vale dos espaços de lazer da população negra que como 

vimos acima parece não ter ocorrido, encontrava uma brecha nos períodos do 

Carnaval. Paulatinamente, ao longo dos próximos anos, os trajetos dos cordões e 

escolas negras passaram a incorporar a Avenida São João em seus trajetos. No ano 

de 1941, houve a promoção de uma batalha de confetes das pequenas agremiações 

carnavalescas no Largo Arouche, já do outro lado do vale promovida pela 

Associação de Cronistas Carnavalescos e financiada por diversos jornais. Houve a 

participação entre outras escolas do Vai- Vai4.   

Batidas e pinceladas finais  

	

Figura	9	-	Espaços	referenciados	ao	longo	do	texto	sobre	mapa	de	1943 

O mapa acima assinala espaços importantes da cidade em relação ao 

Perímetro de Irradiação (em negrito) do Plano de Avenidas. A linha amarela indica a 

Avenida São João. O poligono verde o Vale do Anhangabaú. O triângulo azul, o 

Triângulo Histórico. O Retângulo Vermelho, a Praça da República.  Temos nos 

Campos Elíseos o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Na Avenida São 
																																																													
3	Chegada	do	Rei	Momo	Carioca	à	São	Paulo.	Jornal	O	Estado	de	São	Paulo.	13	de	fevereiro	de	1942.		
4	Resultados	da	Batalha	de	Confete.	Jornal	O	Estado	de	São	Paulo.	14	de	fevereiro	de	1942.		
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João por volta do número 1200, O palácio do Rádio ( sede da Rádio Cultura) e o 

Cine Metro. Em marrom claro, temos a Biblioteca Municipal no início da Rua da 

Consolação; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Rua Maria Antônia e já 

no bairro do Pacaembu, o Estádio Municipal de 1942. Os pontos relacionados ao 

samba e o carnaval: Na extremidade sul do mapa, encontramos a sede da escola de 

Samba Vai-Vai, no Bexiga; no extremo noroeste do mapa, encontramos a sede do 

cordão Camisa Verde ( na época chamado de Cordão da Barra Funda), na rua 

Lopes Chavez; Também em amarelo, encontramos no parque da Água Branca, a 

Cidade da Folia que recebia importantes competições carnavalescas a partir de 

1942. Se nos voltarmos para o interior do perímetro de irradiação, encontraremos no 

Parque D. Pedro II um outro alfinete amarelo que indica os festejos de 1938 num 

espaço chamado Cidade da Alegria. As Linhas vermelhas indicam salões de dança 

frequentados pela população negra nas ruas Quintino Bocaiúva, do Carmo e 

Florêncio de Abreu. Por último, bem próximo da Praça da República, o Largo do 

Arouche onde ocorreram as competições de 1941.  

Quero destacar alguns pontos a partir da análise do mapa. Efetivamente a 

cidade toda parecia desejar transpor o Vale do Anhangabaú, inaugurando espaços 

importantes para além dos limites do Perímetro de Irradiação. O Estádio, a biblioteca 

municipal, a faculdade de Filosofia são exemplos dessa transposição. Em segundo 

lugar, a presença das escolas de samba nos bairros mais distantes do centro ( os 

limites da mancha urbana daquele período) comprovam a segregação socio-espacial 

das populações negras conforme apresentado por diversos autores (Manzatti, 

2005;Azevedo, 2006;  Marcelino, 2007; Dozena, 2012) .  

Porém, essa segregação deve ser pensada de uma maneira um pouco mais 

complexificada do que simplesmente demonstrar que os brancos estão próximos ao 

centro e os negros nos extremos da cidade. A presença dos salões nas regiões 

centrais da cidade, não esquecendo o fato de que esses salões estão do lado de cá 

do Vale, e o esforço das pequenas associações carnavalescas em fazer seus 

carnavais em espaços centrais, tomando a Avenida São João, sempre que os 

financiamentos o permitiam, revela esforços de agenciamento de lugares, discursos 

e instituições por parte do samba na medida em que compreendem o processo de 

deslocamento da centralidade da cidade do período e dele querem fazer parte. 
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Quando nos voltamos para os usos das vias planejadas e desenhadas pelo 

Plano de Avenidas, encontramos a presença de práticas que não eram esperadas (e 

em grande medida indesejadas) como os desfiles das agremiações carnavalescas 

negras da cidade.Ao mesmo tempo o anseio e desejo por modernização era algo 

presente nos discursos dos sambistas. Grandes nomes do samba como Seu 

Dionísio Barbosa e Geraldo Filme, foram promotores de práticas inovadoras dentro 

de suas agremiações e para suas épocas. Do mesmo modo o auxílio por parte do 

governo e por parte de comerciantes, jornais e rádios sempre foi algo desejado(MIS-

SP, fitas 1 a 4; Simsom, 2007). No entanto a cidade toda deveria transpor o Vale, o 

caminho do urbanismo havia criado um ponto de atração muito forte para ser 

negado.  

De Certeau (2010, p. 50-70) mobiliza a prática da Braconnage, a caça ilegal 

em territórios dos nobres medievais pelos aldeões pobres, paraexplicar o que chama 

de tática, conjunto pequenos atos delinquentes que produziria o cotidiano. Tal como 

o braconneur, o samba se insinua em meio a um território outro saltando sobre 

discursos e vias perimetrais em busca de algo pelo qual anseia: produzir espaços na 

metrópole do século XX.  

Referências 

Azevedo, A. M.(2006). A memória musical de Geraldo Filme: os sambas e as micro-

áfricas em São Paulo. Tese (Doutorado em História. PUC, São Paulo). 

Carpintéro, M. V. T.(1998). Em busca da Imagem: a cidade e o seu figurino. Tese 

(Doutorado em História, IFCH, Campinas, 1998). 

Costa, S. S. F.(2010). Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no 

centro de São Paulo. Arquitetura e Cidade (1938/1960).Tese (Doutorado em 

arquitetura e urbanismo. FAU, São Paulo). 

DE Certeau, M.(2010). L’invention Du quotidien. Volume 1. Arts de faire. Paris: 

Gallimard. 

Dozena, Azevedo (2012). A geografia do samba na cidade de São Paulo. São Paulo: 

Polisaber. 



19	
	

Frúgoli, H.(2006). A centralidade em São Paulo: Trajetórias, conflitos e negociações 

da metrópole. São Paulo: EDUSP. 

Gama, L. H.(1998). Nos bares da vida: Produção cultural e sociabilidade em São 

Paulo – 1940-1950. São Paulo: SENAC.  

Le Corbusier (1994). Carta de Atenas. São Paulo: HUCITEC/edusp.  

Lynch, K.(2011). A imagem da cidade. São Paulo: Wmf Martins Fontes. 

Maia, F. P.([1945] 2010). Os melhoramentos de São Paulo. São Paulo: Imprensa 

Oficial. 

Manzatti, M. S.(2005). O samba paulista, do centro cafeeiro à periferia do centro: 

estudo do samba de bumbo ou samba rural paulista. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais)– Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), São Paulo. 

Marcelino, M. M.(2007). Uma leitura do sambaruraL ao samba urbano na cidade de 

São Paulo. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana, FFLCH, São Paulo).  

MIS-SP (1976-1983). Carnaval Paulistano, coleção 39. [áudio]. São Paulo. 39 fitas 

K7, 40 horas. 

Pereira, J. B. B.(2001). Cor, Profissão e mobilidade: o negro e o rádio de São Paulo. 

São Paulo: EDUSP. 

Rolnik, R.(1989).“Territórios Negros nas Cidades Brasileiras (etnicidade e cidade em 

São Paulo e Rio de Janeiro)”. Disponível 

em:<https://raquelrolnik.files.wordpress.com/2013/04/territc3b3rios-

negros.pdf>[Acesso em: 15.10.2015] 

Rolnik, R.(2003).A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de 

São Paulo. São Paulo: Studio Nobel. 

 

 

 



20	
	

Silva, Z. L.(2003)”Os carnavais dos paulistanos entre 1938 e 1945: imagens e 

representações”. ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João 

Pessoa.Disponível online em:<http://anpuh.org/anais/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.694.pdf>.[Acessado em: 15.10.2015.] 

Silva, Z.L. (2012)“A memória dos carnavais afro-paulistanos na cidade de São Paulo 

nas décadas de 20 e 30 do século XX”. Diálogos (Maringá. Online), v. 16, supl. 

Espec., p. 37-68, dez. Disponível online em: 

http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526888003.pdf. [Acessado em: 15.10.2015]. 

Simsom, O. R. M. V. (2007). Carnaval em branco e negro: Carnaval popular 

paulistano – 1914-1988. Campinas: Ed. Unicamp. 

Toledo, B. L. (1996). Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São 

Paulo. São Paulo: Empresa das artes. 


