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II. A DANÇA DOS VIRADORES

Vestido de branco, com macio rebolado, Bacanaço se chegou: 
- Olá, meu parceirinho! Está a jogo ou está a passeio? 
(João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço, 1963)  
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2.1 Virações, desvios e caça 

Há o antes de 45 e o depois de 45. Antes de 45, aqui não tinha nada de 
influência americana, nada. Não se ouvia jazz, num dia inteiro tocava uma 
música americana no rádio. Quando o Brasil entrou na guerra já começou, 
você ligava o rádio e era só swing, foxtrote. Aí já começou a entrar a Coca-
Cola, a salsicha, o outdoor. O Brasil viveu uma era antes guerra e depois 
guerra. Começaram a passar os grandes filmes americanos. Acho que os 
americanos mandavam os filmes de graça, porque tudo no cinema era 
americano. Então as mulheres começaram a copiar o maiô curtinho. Deu 
para entender? Já começou na vestimenta, no modo de viver, nos carros. 
Não era qualquer um que podia ter carro. Começou aquele papo de que 
nos Estados Unidos os caras punham geladeira na rua, então aqui 
começou aquela onda, tinha gente que dizia que, quando a geladeira 
estragasse, ia colocar na rua e comprar outra. Mudou tudo.1

Armandinho do Bixiga tinha razão. 1942, ano em que o Brasil entrou na 

Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra o Eixo, foi mesmo um ano 

singular e de mudanças. Além da lei do inquilinato que provocou uma verdadeira 

onda de despejos na cidade de São Paulo, foi o ano da primeira visita de Nelson 

Rockefeller ao Brasil – que depois viria a cada dois anos e até compraria uma 

fazenda em Matão, interior de São Paulo. Foi o ano também da publicação 

brasileira da revista Seleções do Reader’s Digest, da chegada da Coca-cola e do 

sorvete Kibon, da instalação da base aérea americana em Natal, da visita do 

cineasta Orson Welles, do surgimento daquela que foi considerada a primeira 

favela paulistana – a Várzea do Penteado.2 E foi também, não se pode aqui 

esquecer, o ano da inauguração pelo prefeito Prestes Maia, no dia do aniversário 

da cidade, 25 de janeiro, da obra que seria considerada um marco da 

modernidade paulistana “simbolizando o arrojo da administração municipal na 

1Júlio Moreno. Memórias de Armandinho do Bixiga, São Paulo: Editora SENAC, 1996, p. 52. 
2 No livro de Nabil Bonduki, Origens da Habitação Social no Brasil, op. cit., há uma foto dessa favela, p. 
270. Sobre a americanização do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial ver Antônio Pedro Tota. O
Imperialismo Sedutor, op. cit. Sobre a fazenda de Rockefeller em Matão ver Revista Manchete, dezembro de 
1958, nº 346, p.26. 
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conquista da várzea”: a Ponte das Bandeiras.3 São Paulo preparava-se para a 

expansão espacial e demográfica que tomaria vulto nos anos 40 e teria ainda 

maior expressão nos anos 50.4 O desenvolvimento industrial e a escalada do 

transporte automotivo também eram ansiosamente esperados de acordo com as 

cifras dos últimos anos que apontavam para um disparo sem antecedentes.5

São Paulo visivelmente se transformava diante da americanização 

eminente e de sua entrada numa era de efetiva urbanização e industrialização.  

Processo esse impulsionado pelo aumento das exportações, devido à guerra, e a 

decorrente substituição de importações, com a instalação, especialmente na 

década de 50, de indústrias de base.6 O discurso hegemônico apontava para o 

vigor do parque industrial paulista, o crescimento urbano estrondoso, o incremento 

demográfico surpreendente, a concentração de veículos automotores, a 

verticalização da zona central, a ampliação da oferta de mercadorias e de 

empregos, a diversificação do entretenimento e do mundo das imagens que se 

espalhava para além do centro, onde antes estava em reclusão.7

Nessa época de que estou falando, de 35 até 1940, as opções de 
divertimento no Bixiga eram pouquíssimas. Todo mundo jogava bola. Não 
tinha um que não jogasse bola. O que iria fazer domingo de manhã? Todo 
mundo dançava porque todos os sábados, de cada 20 ou 30 casas, tinha 
festa e baile. Todo mundo tocava um instrumento ou cantava. A guerra 
mudou tudo. São Paulo ficou sendo antes e depois da guerra. Antes da 
guerra, quando você descia a Rua dos Ingleses (só havia o rádio), de cada 
sete, oito casas, você via a janela aberta e tinha um conjunto tocando e 
cantando. Eram as opções que tinham. Por exemplo, segunda-feira, vai 
fazer o quê? Um dia ia no cinema; na quinta-feira os mais malandros iam 
no baile (onde derrubaram para fazer o MASP, Museu de Arte de São 

3 Cf. Mello Nóbrega. História de um Rio (O Tietê), op. cit..
4 Segundo dados do IBGE de 1996, em 1950 a população paulistana cresceu para 2.198.096 habitantes, ou 
seja, um aumento de 65% em relação a 1940 que era de 1.326.261 habitantes. Na década de 50 houve um 
crescimento de 67%, atingindo em 1960 a cifra de 3.781.446 habitantes. A taxa de crescimento anual chegou 
a 5,58 em 1960. Na Região Metropolitana o crescimento foi ainda maior, em 1940 eram 1.568.045 hab., em 
1950 esse número subiu para 2662.786 e em 1960 havia dobrado para 4.739.406. Esse número continuaria 
dobrando chegando em 1970 a 8.139.730. Com uma taxa de crescimento anual de 5,56% nesse mesmo ano, 
sendo que o crescimento anual nos outros 38 municípios que compõem a região metropolitana, tomados 
separadamente em relação à capital, a taxa foi de 8,74% em 1970. Fonte: Nicolau Sevcenko. “A cidade 
metástasis e o urbanismo inflacionário: incursões na entropia paulista” Revista USP, São Paulo, número 63, 
p.26 
5 Idem, p. 227. 
6 Thomas Skidmore. Brasil: de Getúlio a Castelo, 10ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
7 Bom exemplo desse discurso é o Guia Pitoresco e Turístico de São Paulo, op. cit.
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Paulo), no Belvedere, no Trianon. Os outros ficavam em casa. Nas portas 
das casas que tocavam, os velhos colocavam as cadeiras e ficavam 
conversando. Um trazia o café, outro um pedaço de bolo; as moças 
namorando. Sabe como era o namoro? Todos sentados. As opções de 
divertimento eram poucas.8

A cidade ganhava ares de american city com homens e mulheres vestindo-

se à moda de Hollywood, andando apressadamente em meio à multidão, 

observando vitrines e cartazes, compondo um cenário em que todos gostavam de 

se ver individualmente inseridos, procurando, paradoxalmente, para tal, estar 

sempre de acordo com os demais, na maneira de vestir, andar, comer, falar... 

Imagem 1 – “Rua Direita” , São Paulo, SP, 1953. 
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 011CXC0701

8 Júlio Moreno, op. cit., pp. 56-7. 
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Não se pode flanar em São Paulo. A multidão que vai para o trabalho ou 
que volta para casa, arrasta-nos em seu turbilhão. (...)Os que não têm o 
que fazer (também existem aqui desocupados, como em toda parte) 
refugiam-se nas confeitarias ou fazem fila diante dos cinemas. Os bares 
estão sempre cheios, mas de homens em pé que bebem de um só gole o 
seu cafezinho entre dois negócios. A diferença dos dois ritmos, o de um 
possível vagabundear e o da pressa, indica diferença de atitudes para com 
a vida em geral, e também para com a história.9

A metrópole, ainda precariamente instalada em seus alicerces mal fincados 

de modernidade, começava a transbordar. O discurso da pujança atingia cada vez 

um raio maior de abrangência e tragava num vórtice elementos divergentes, que 

muitas vezes não combinavam com o que se compreendia como integrante do 

mundo urbano. E nessa voragem, recombinando sedimentos, a cidade também se 

perdia, fragmentando-se em múltiplos espaços de isolamento não integrativos.10

Dois meses sem ver cidade. Como São Paulo se modifica, se renova em só 
dois meses. Há cinemas novos, lojas fantasiadas de colorido, muita coisa 
minha desconhecida.11

Atingidos por esse turbilhão, estavam todos aqueles que espreitavam uma 

oportunidade para partilhar a abundância prometida pela publicidade veiculada 

pela rádio, pelas revistas ilustradas, notícias de jornais, cinema, luminosos, 

panfletos. Jorge Americano reclamava em suas memórias dos muitos pregões, 

slogans do rádio e TV, pelo telefone, pelo correio, pelo cinema, pelos jornais, 

pelas revistas, papeluchos, placards de bondes, ônibus, etc. Havia ainda os 

cartazes luminosos ou não, as faixas, propagandas em casas velhas e em 

construções.
o que principalmente irrita é a propaganda política e o anúncio improvisado 
das vésperas de eleições, em faixas de pano atravessadas de lado a lado 
nas ruas, e a pixe, a cal ou tinta amarela nas paredes, nos muros, no chão, 
nos postes, no tronco das árvores, e na pedra das sarjetas.
(...)

9 Roger Bastide. “Brasil, Terra de Contrastes” in Ernani Silva Bruno. Memória da Cidade de São Paulo. 
Depoimentos de moradores e visitantes / 1553-1958,  São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo / 
Secretaria Municipal de Cultura / Departamento do Patrimônio Histórico / Seção Técnica de Divulgação e 
Publicações, 1981, (Série Registros 4), pp.196-7. 
10 Sobre a autodestruição do meio urbano e o transbordamento das cidades para o meio rural, cf. Guy Debord, 
A Sociedade do Espetáculo, op. cit., tese 174. 
11 Carta de João Antônio para Ilka Laurito Brunhilde, 28/09/1959, Arquivo João Antônio, UNESP-Assis. 
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depois vem as deformações das letras, também a pixe, a cal, ou em 
amarelo, para inutilizar a propaganda, e de todo o modo se afeia a cidade.12

A propaganda e o desvio da propaganda atingiam amplas esferas, mas o 

meio de divulgação que surtia o resultado mais eficaz era a narrativa dos que 

viram ou simplesmente dos que ouviram dizer.13

Fala-me de São Paulo! Ouço dizer que é uma cidade empolgante, a 
princeza (sic) do Brasil, que o paulista é um bom filantrópico, é laborioso e 
amigo do progresso.14

Ouvi dizer que a mulher que se casar com um homem paulista não sofre, 
está amparada na vida, que o paulista é atilado. É nobre e sensato. Que 
são homens decentes. Que prezam a sua dignidade. Que tem noção de 
deveres. Que são previdentes aprendendo um ofício. Quem nasce em São 
Paulo tem possibilidades de aprender um ofício, porque São Paulo é a 
Capital da indústria. E todos encontram trabalho. Quem nasce em São 
Paulo nasce em um escrínio de ouro por ser bom elemento.15

Essa narrativa se esparramava rapidamente pelos campos e sertões, aqui e 

além mar, e trazia em sua volta, como atendendo à lei do choque do retorno dos 

ciganos de Plínio Marcos, uma onda de seres ansiosos por uma oportunidade de 

compartilhar daquela abundância que era alardeada nos discursos como 

pertencente ao Brasil, ao povo brasileiro, a todos, como já apontava o nome do 

velho salão de sinuca Paratodos freqüentado por Bacanaço e sua “curriola”.16

Manuelzão, personagem de Guimarães Rosa, sabia: 

o mundo era grande. Mas tudo ainda era muito maior quando a gente ouvia 
contada, a narração dos outros, de volta de viagens. Muito maior do que 

12 Jorge Americano, op. cit., pp. 132-4. 
13 “E se todas as coisas ali surgiram magnificadas para quem as viu com os olhos da cara, apalpou com as 
mãos, calcou com os pés, não seria estranhável que elas se tornassem ainda mais portentosas para os que 
sem maior trabalho e só com o ouvir e o sonhar se tinham por satisfeitos.” Sérgio Buarque de Holanda. Visão 
do Paraíso: os Motivos Edênicos no Descobrimento e Colonização do Brasil, 4ª ed., São Paulo: Companhia 
Editora Nacional , 1985,  p.5. Sérgio Buarque também abordou a questão da idealização da terra procurada no 
prefácio de Thomas Davatz. Memórias de um Colono no Brasil, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia/EDUSP, 1980. 
14 Carolina Maria de Jesus. Pedaços da Fome, São Paulo: Editora Áquila, 1963, p.34. Esse livro foi editado 
com os recursos da própria autora.
15 Idem, p.35. 
16 João Antonio. “Malagueta, Perus e Bacanaço”, op. cit., p.131. 
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quando a gente mesmo viajava, serra-abaixo-serra-acima, quando a maior 
parte do que acontecia era cansativo e dos tristonhos, tudo trabalho 
empatoso, a gente era sofrendo e tendo de aturar, que nem um boi, 
daqueles tangidos no acerto escravo de todos, sem soberania de 
sossego.17

A narrativa do progresso surgia e espantava aqueles que, de maneira 

apreensiva, esperavam que ele chegasse em ondas e os arrebatasse também.  

Mas, “que luta para conseguir dinheiro nas cidades do interior”, escreveria 

Carolina lembrando-se de sua meninice em Sacramento.18 Como a pujança 

prometida nunca chegava aos bolsos de quem dela mais estava necessitando, “os

lesados da sociedade”, imaginava-se que talvez isso ocorresse por um equívoco 

de lugar.19 Distante das metrópoles a riqueza só chegava em forma de espoliação. 

O importante então era seguir para o lugar que parecia ser o certo e lá se 

encontrar na hora apropriada, como fez Matraga.20

A alta do custo de vida que acompanhou o final da guerra e se estendeu 

pelos anos 50 e 60 também se esparramou pelas cidades interioranas, com a 

mesma voracidade do discurso. Somente palavras, altos preços, trabalho mal 

remunerado, falta de moradia era o que chegava, portanto a decisão por migrar 

tornava-se ainda mais inadiável.21

Mas em São Paulo, as coisas também não andavam fáceis, ao contrário 

das excelentes perspectivas anunciadas pelo discurso oficial e pela imprensa, 

ninguém podia ficar “a passeio”, se não, como diriam os malandros e vagaus de 

Plínio Marcos, todo mundo caía “no vinagre”.22 A mesma imprensa que saldava o 

desenvolvimento, também denunciava o custo de vida que fulminava os mais 

17 João Guimarães Rosa. “Uma estória de amor (Festa de Manuelzão)” in Manuelzão e Miguilim, op. cit.,  p. 
175 
18 Carolina Maria de Jesus. Diário de Bitita, op. cit., p. 96. 
19Plínio Marcos em vários textos utiliza a expressão “lesados da sociedade”. 
20 João Guimarães Rosa. “A Hora e Vez de Augusto Matraga”, op. cit.
21 Segundo Antonio Candido, com a Segunda Guerra a alta do custo de vida se espalhou pelo interior e as 
festas se tornaram mais restritas. As últimas grandes festas ocorreram em 38 ou 39, Os Parceiros do Rio 
Bonito, op. cit..p.145.
22Vinagre no sentido de miséria, lona. Para um apanhado de algumas das principais gírias utilizadas por Plínio 
Marcos em sua obra ver Javier Aranciba Contreras; Fred Maia e Vinícius Pinheiro. Plínio Marcos; A Crônica 
dos que não têm voz, op. cit., pp. 33-4. 
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pobres Isso era feito numa espécie de discurso compensatório que conferia 

verossimilhança e possibilitava a vendagem dos exemplares. Segundo reportagem 

da Revista Manchete de 1958, em cinco anos o arroz subiu de Cr$ 11,90 para Cr$ 

32,00, a carne já estava em Cr$ 58, 00 o quilo. A freqüência aos cinemas caíra 

2%, no futebol, diversão das mais populares, 15%. O custo de vida refletia até na 

diminuição no número de casamentos. Só no ano de 1958, o leite havia subido 

nove para dezoito cruzeiros e o macarrão de quinze para vinte e oito.23 Nos anos 

60, a situação não ficou melhor. 

Fazia muito tempo que o Olegário não ia a campo de futebol. Primeiro, 
porque a vida anda custando os olhos da cara e não é sempre que o 
homem que se escora com salário pode se divertir. (...) 
Mas naquele domingo, o Olegário resolveu baixar no Pacaembu pra ver o 
seu timão encarar o glorioso alvinegro praiano.24

O Olegário da crônica de Plínio Marcos e muitos outros como ele, vivia “lá

onde o vento encosta o lixo” e ficou, naquele domingo, “uma hora e caquerada” no 

ponto esperando o ônibus passar, para depois apanhá-lo lotado, tendo que seguir 

em pé durante uma eternidade até chegar ao Vale do Anhangabaú e depois ao 

Pacaembú. No estádio, com o Corinthians perdendo, se arrependeu por ter ido, 

passado toda aquela dificuldade e ainda perdido dinheiro. “Olhando de esguelha 

pra não escancarar a sua fossa, ele espiou com inveja um pinta mastigar um 

sanduba de mortadela. Se roeu de fome, de inveja e de desgosto. Se achou uma 

besta por estar ali.” Teve vontade de sair, mas como todo corintiano, ele ficou por 

acreditar numa “virada, milagre, façanha de Pai Jaú.”25

A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio 
do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado...26

23 Revista Manchete, dezembro de 1958, nº 346. 
24 Plínio Marcos. “Um corintiano foi falar com Deus” in Histórias das Quebradas do Mundaréu, op. cit., pp. 
47-8. 
25 Idem, ibidem.
26 Rosa. Grande Sertão, Verdas, op. cit., p.237. 
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Imagem 2 – “As tabelas mudam mais que cartaz de cinema”, São Paulo.  
Revista Manchete, dezembro de 1958, nº 346

 A esperança de que as coisas iriam melhorar e a abundância finalmente 

seria dividida, às vezes se esmorecia diante de tanta adversidade e nesses 

momentos, a São Paulo dos “anos dourados”, mostrava sua face mais incômoda 

para os detentores do poder, como ocorreu por ocasião dos quebra-quebras de 

junho de 1958. 

O mais grave, entretanto, que se verifica em São Paulo é o 
descontentamento popular, um descontentamento que evolui para a forma 
filosófica da insatisfação, para a prova provada dos enganos. A descrença 
quase total na capacidade dos governantes está levando os trabalhadores 
a pensar mais maduramente nos seus problemas, desamparados que se 
consideram. 
As depredações verificadas em São Paulo nos últimos tempos, as ações 
violentas de um povo que já não se importa de desaparecer, estão a indicar 
que muita coisa precisa ser reformulada, a fim de que o Estado retome a 
sua antiga estrada, a não ser que neste ponto já não seja mais possível 
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qualquer tentativa de evitar a catástrofe de uma civilização ainda não 
sedimentada.27

Essa situação foi anotada por Carolina Maria de Jesus em seus textos, 

escritos entre 1955 e 1962 na favela do Canindé, na casa em que morou em 

Santana e depois em seu sítio em Parelheiros. Em 30 de outubro de 1958 ela 

expressou o clima de tristeza que se instalara na cidade devido ao aumento das 

passagens de ônibus pelo prefeito Adhemar de Barros. Na banca de jornais ela 

leu as palavras de ordem dos estudantes que eram os principais responsáveis 

pelos protestos: 

    
Juscelino esfola!!! 

  Jânio mata!!! 
  Adhemar rouba 
  A Câmara apóia!!! 
  E o povo paga!!!28

A própria Carolina em 16 de maio daquele mesmo ano havia composto seu 

hino de revolta: “Eu quando estou com fome quero matar o Jânio, quero enforcar o 

Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos 

políticos.”29 Em seu romance de 1963 traduziu sua indignação nas palavras do 

coronel:
Ficava com dó dos operários que trabalhavam o dia todo e à tarde 
exaustos eram obrigados a permanecer horas e horas em pé a espera de 
condução. Achava a vida em São Paulo muito agitada, com a espoliação 
ilimitada e os preços não serem tabelados. (...) – da impressão que isto 
aqui é um covil de piratas. Todos querem ficar ricos ao mesmo tempo. – 
Observava as lojas e seus preços oscilantes, ficou furioso porque em geral 
os governos só se preocupam com as tabelas do arroz e do feijão, 
enquanto os outros produtos também são utilidades.30

O desencantamento dos habitantes de São Paulo, às vezes chegava com 

força e transformava-se em agitação e denúncia das péssimas condições de vida 

enfrentadas principalmente por parte daqueles que estavam nas zonas de 

27 Revista Manchete, dezembro de 1958, nº 346. 
28 Carolina Maria de Jesus. Meu Estranho Diário, op. cit., pp. 34-35. 
29 Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, op. cit, p. 34. 
30 Carolina Maria de Jesus. Pedaços da Fome, op. cit., p. 198. 
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deslocamento, nas habitações provisórias, nos empregos subalternos. A revolta 

que surgia da amplificação do desejo e da frustração contundente, ficava ainda 

mais intensa quando Carolina refletia sobre a felicidade da multidão de mulheres 

que se enfileirava todos os sábados na porta da fábrica de bolachas quando 

conseguiam que o dono lhes desse o refugo da produção. Carolina sempre estava 

entre essas mulheres e pensava: “Ele dá só pedaços de bolacha. E elas saem 

contentes como se fossem a Rainha Elisabethe da Inglaterra quando recebeu os 

treze milhões em jóias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de 

aniversário.”31

Não quero que ninguém passe 
 Neste núcleo o que eu passei 
 Que não entre neste falso 

Paraíso onde eu entrei.32

Essa era a mesma Carolina que questionava quase diariamente a alta do 

custo de vida nos seus escritos e pedia para que os operários ao invés de lutarem 

por melhores salários, se organizassem em torno da questão da diminuição dos 

preços, pois assim todos seriam beneficiados, inclusive aqueles que, como ela, 

viviam das atividades informais não reconfortadas pelas conquistas trabalhistas e 

pelas promessas de ascensão social. 

Já estava saturado de São Paulo com suas greves que não beneficiam um 
operário porque pedem o aumento de salário quando deviam pedir, para 
diminuir os preços dos gêneros alimentícios, diminuir os preços das 
conduções e outras utilidades.33

Esses protestos de Carolina estavam já longe daquela época em que ela 

sonhava em conhecer a grande cidade como o fez o prefeito de Sacramento. 

(...)quando ele visitou a capital do estado de S. Paulo, fiou deslumbrado 
com o progresso da cidade gigantesca. As pessoas de outros estados, 
quando visitavam São Paulo, iam tirar um retrato no jardim da Luz com 

31Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, op. cit, p. 62. 
32 Carolina Maria de Jesus. “Um caipira” in José Carlos Sebe Bom Meihy. Antologia Pessoal, op. cit., p. 215. 
33 Carolina Maria de Jesus. Pedaços da Fome, op. cit., p. 200. 
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roupas de lã e o guarda-chuva aberto para comprovarem que em São 
Paulo chovia todos os dias (...). Tudo para ele era novidade, não 
acreditando que a cidade deslumbrante fosse obra do homem. O seu ídolo 
era o bonde. Que delícia viajar naquele carro elétrico que conduzia por 
todos os recantos. É, ele ia comprar uns bondes para levá-los a 
Sacramento.34

O seu tio Joaquim também tinha partido para São Paulo e depois de quatro 

anos preso na Penitenciária do Estado, mandou uma carta contando as 

maravilhas da grande cidade. A família ficou impressionada e o tio Candinho 

falava:
– Quem está em São Paulo está quase no céu. Lá tem tanto serviço 
que se os defuntos saírem das sepulturas logo arranjam trabalho.35

Imagem 3 – Carolina Maria de Jesus em passeata no centro de São Paulo, 1961.Os meninos a frente 
certamente entenderiam bem a centralidade do sapato nas obras de João Antonio e Plínio Marcos. 

Jornal Última Hora, 18/01/61. Foto: / Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-
Iconográfico. Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  

34 Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, op. cit., pp. 104-5. 
35 Idem, p.118.  
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Mas que tipo de trabalho estava reservado para os que chegavam?

Aí, o que era que eu ia fazer, caçar meio de vida, aturar remoque sei lá de 
todos, me repartir no miudinho de cada dia, tão penoso aborrecido. A bis, 
então, cresceu minha raiva.36

Não era isso que cabia a um renitente sertanejo como Riobaldo, não era 

esse miudinho de cada dia que satisfaria aqueles que se desprenderam de sua 

terra natal para poder circular entre os amplos espaços da grande cidade, 

justamente fugindo do miudinho que lhes fora reservado em outras paragens. E 

também não era desse penoso cotidiano que se alimentava os sonhos daqueles 

que em São Paulo viviam por décadas, migrando de um bairro a outro, a procura 

de um melhor lugar ou expulsos pelas circunstâncias. O jeito era “se virar”. 

Eu tenho 63 anos e nunca na minha vida chamei alguém de patrão. Nunca, 
nunca, nunca eu tive um patrão. Eu sempre me virei. Quando era pequeno, 
eu me virava. Cheguei a vender galinha, de casa em casa, na casa dos 
grã-finos, os grã-finos compravam as galinhas vivas.37

Corre. Nada para correr como o tempo. A gente muda, estuda ou não. 
Casa, não casa. Descasa. Vira funcionário público ou andejo. Pega 
profissões errantes malbarata. Um sobe-e-desce dos capetas e, muita vez, 
a vida não faz graça. 
Eu andei.38

Vender gravatas para operários, pingentes para balconistas, jornal para os 

passantes, engraxar sapatos de bacanas, bilhetes de loteria, flores, doces, 

sorvete, pente, quadrinhos, churrasco, mapas, quinquilharias, etc. Era uma boa 

opção nas proximidades das linhas férreas, na Praça da Sé, nos viadutos do 

centro, nas portas dos Mercados Municipais. Mas, 

- Olha o rapa! 
Tem início então um alucinante balé. 

36 Rosa. Grande Sertão: Veredas, op. cit., p. 140 
37 Júlio Moreno. Memórias de Armandinho do Bixiga, op. cit., p.104. 
38 João Antonio. Lambões de Caçarola, op. cit.
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Ambulantes e marreteiros, perseguidos por fiscais da Prefeitura, correm em 
todas as direções, carregando suas mercadorias. Nesses lances me fixo 
nos vendedores de churrasco. Eles correm entre as filas de pessoa que 
esperam os ônibus, correm pelo meio da rua, na contra-mão, entre os 
automóveis, com os espetos de carne numa mão e o fogareiro aceso na 
outra. Ágeis. Dribladores fantásticos, como Mário do Corinthians dos anos 
cinqüenta, como Canhoteiro do São Paulo, como Garrincha da Seleção. 
Elegantes como bailarinos do gabarito de um Bujones. Ninguém se queima, 
ninguém espalha brasa.Um equilíbrio perfeito. Um espetáculo.39

A comparação com a dança não poderia ser mais apropriada. Nos anos 40, 

50 e 60 a situação dos ambulantes não era outra. 

O Decreto nº 859 de 16/05/1946, assinado pelo prefeito Abrahão Ribeiro, 

regulamentava a Secretaria de Finanças, criada um ano antes. Uma das 

atribuições dessa Secretaria, através da Divisão da Fiscalização Fazendária. era 

fiscalizar o comércio fixo e ambulante, fechando estabelecimentos sem licença e 

apreendendo e leiloando as mercadorias encontradas com ambulantes não 

licenciados. Mas como se obtinha uma licença? 

O Decreto-lei nº 381, de 20/12/46, assinado pelo mesmo prefeito 

estabelecia que a concessão de licença para o exercício do comércio ambulante 

dependia da apresentação de atestado de antecedentes, fornecido pela repartição 

policial, além das exigências estabelecidas pelo Ato nº 1115 de 13/06/36. O que 

era o Ato nº 1115 de 13/06/36? 

Era o ato assinado pelo então prefeito Fabio da S. Prado que só permitia o 

comércio ambulante aos negociantes licenciados pelo Departamento da Fazenda. 

Para obter a licença era necessário: ficha de inscrição, duas fotografias, assinar 

ou pedir que alguém assinar a rogo a ficha de inscrição, carteira de identidade da 

Divisão de Fiscalização do Serviço Doméstico do Departamento Municipal de 

Higiene, atestado de que o candidato não sofria de moléstia contagiosa, infecto-

contagiosa ou repugnante obtido no Departamento Municipal de Higiene, atestado 

39 Plínio Marcos. “Na trilha dos bichos de São Sereré” in Prisioneiro de uma Canção, op. cit., p. 53. “Olha o 
rapa!” é o grito de aviso dos camelôs para advertir aos colegas de trabalho que os fiscais estão chegando. 
Quando alguém lança o grito, tudo ao redor começa a se movimentar instantaneamente. Tem o mesmo efeito 
que o apito do juiz no futebol para iniciar a partida. Quem presenciou alguma vez um rapa no centro de São 
Paulo, em ruas apinhadas de pedestres, não se esquecerá do som da corrida dos ambulantes o chacoalhar das 
mercadorias, os desvios alucinantes em carreira desenfreada, do batalhão de fiscais vindo logo atrás. 
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do Serviço Sanitário do Estado no qual constasse não haver impedimento para o 

comércio de produtos alimentícios, e o pagamento de uma taxa. 

Além disso, estava proibida a venda de medicamentos, aguardente e 

bebidas alcoólicas, jóias e relógios, combustíveis e substâncias inflamáveis, salvo 

lança-perfumes, e guloseimas não envoltas adequadamente. Ficavam isentos dos 

impostos os vendedores de jornais menores de 18 anos. 

Imagem 4 – Vendedor de gravatas, São Paulo, 1952.  
Henry Ballot / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 023-SP11

Em 1953, o Decreto nº 2201, de 19 de junho, assinado pelo prefeito Jânio 

Quadros regulamentava a localização de vendedores ambulantes, proibindo a sua 
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circulação pela zona central e permitindo apenas a presença de vendedores de 

alimentos nas zonas próximas, desde que tivessem licença. Os verdureiros 

ambulantes, pelo decreto nº 2238 de 27/8/53 poderiam circular primeira zona ou 

central, entre as 6 e 12 horas, mas estavam proibidos de estacionar com suas 

mercadorias. Outra exceção era feita para os vendedores de bilhetes de loterias 

aleijados ou inválidos. Pelo decreto nº2246 de 5/9/53 eles tinham permissão de 

permanecer na zona central.

Os engraxates, jornaleiros e fotógrafos tinham legislação específica. Estes 

últimos deveriam, segundo o decreto nº 2206 de 27/6/53, estacionar no Viaduto 

Jacareí, devido à proximidade da Junta de Alistamento Militar, entretanto as 

licenças eram concedidas a título precário, podendo ser cassadas a qualquer 

momento. Em 1955 os pregões e matracas foram proibidos pela Lei nº 4805 de 

29/09 por incomodarem a vizinhança, entretanto a mesma lei assinada por Willian 

Salem permitia os alto falantes com propaganda eleitoral.

O prefeito Wladimir de Toledo e Piza tentou em 1957, pela Lei nº 5201 de 

29 de maio, proibir a sua localização na frente de rodoviárias, estações ferroviárias 

e aeroportos, como também na zona central de Santo Amaro, demonstrando que 

a tendência da municipalidade era restringir cada vez mais o espaço reservado 

para as virações ambulantes, culminando com o Decreto nº 4696 de 29/04/60 do 

prefeito Adhemar de Barros, suspendendo e revogando todas as licenças para o 

comércio ambulante em todas as vias e logradouros da cidade. A única exceção 

era o comércio de livros. O prefeito parecia querer começar tudo da estaca zero 

novamente.

A esses decretos e leis enumerados acima, seguiram-se muitos outros, 

sempre procurando controlar a presença dos vendedores ambulantes pelas ruas 

da cidade. Pela leitura dessas determinações oficiais é possível perceber o quanto 

esses vendedores continuavam presentes no cotidiano de São Paulo, com seus 

pregões e matracas, na segunda metade do século XX, e como seu número 

crescia desenfreadamente a cada nova promulgação. O rapa vinha e o balé 

começava.
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Catar e vender latas, papelão, papel, plástico, panos, arames, garrafas, 

móveis e roupas usadas, catar frutas e legumes na feira, salsicha na porta do 

frigorífico, alho em terreno baldio, tomates na fábrica de molho, restos de bolacha, 

esmolar. Era outra opção para quem vivia na várzea, nas favelas e cortiços 

adjacentes, embaixo de viadutos, nas ruas, sob as marquises. 

Em 1966 Francisco Gomes, morador da favela Ordem e Progresso, no 

bairro da Casa Verde, na margem esquerda do rio Tietê, entregava às autoridades 

um abaixo-assinado pedindo que os barracos não fossem derrubados para a 

construção da avenida marginal, segundo o documento os habitantes daquele 

local eram provenientes do interior e em sua maioria eram catadores de papel, 

guardas-noturnos e pedreiros. Francisco explicava que em São Paulo catar papel 

dava muito mais dinheiro do que a profissão que tinham no interior. 40

Esse também era o problema dos moradores da favela da Casa Verde, da 

Baronesa, da Barra Funda e ainda da favela Ordem e Progresso, em 1968. Eram 

em sua maioria lavradores mineiros que vieram para São Paulo trabalhar como 

ajudantes de construção, lixeiros ou catadores de papel. O missionário norte-

americano padre Rogério dizia em 1966 que esse aglomerado situado na margem 

esquerda do Tietê compunha uma das piores favelas da cidade. Jovens 

pesquisadores do Departamento de Estatística da Secretaria do Planejamento 

pretendiam estabelecer o número de moradores naquela região que seria 

desapropriada para a passagem da avenida, mas tiveram dificuldade para 

encontrar a favela porque ela era praticamente desconhecida, invisível. Se fossem 

retirados dali, como poderiam continuar suas atividades? Era a pergunta dos 

moradores.41

Prostituir-se, jogar carteado, sinuca, dados, explorar o meretrício, furtar, 

assaltar era ainda uma outra opção reservada aos viradores. 

Levei nome de vagabundo muito cedo. Lá na rua do Triunfo, na Pensão do 
Triunfo, seu Hilário e Dona Catarina.  
Aquilo, àquele tempo, já era o casarão descorado dos dias de hoje, já 
pensão de mulheres. Mas abrigava também, à noite, magros, encardidos,

40 "Favela do Limão espera seu fim", Folha da Tarde, 7/10/66. Recorte de jornal pertencente à coleção de 
documentos do MUD, Movimento Universitário do Desfavelamento.  
41 “Pesquisa mostrará como mudar favela", O Estado de São Paulo, 17/3/68. Documentos MUD.  
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esmoleiros, engraxates, sebosos, aleijados, viradores, cambistas, camelôs, 
gente de crime miúdo, mas corrida da polícia; safados da barra pesada, 
que mal e mal amanhecia, seu Hilário mandava andar. Cada um para a sua 
viração.
A gente caía para a rua. Catava que catava um jeito de se arrumar. Vender 
pente, vender jornal, lavar carro, ajudar camelôs, passar retrato de santo, 
gilete, calçadeira...Qualquer bagulho é esperança de grana, quando o 
sofredor tem a fome. Vontade, jeito? A fome ensina. 
(...)
É que na cidade havia zona. E a concentração maior da bagunça, da 
safadeza e de todas picardias de malandragem e virações ficava lá longe. 
No Bom Retiro. Aquilo era um formigueiro na rua Itaboca e dos Aimorés. 
Até gente morria. (...) Mas era um braseiro isolado e não bulia com 
ninguém fora dali. 
Para os lados das estações, só vinham os pés-de-chinelo, sofredores sem 
eira nem beira; trabalhadores da roça que chegavam à capital, uma mão na 
frente e a outra atrás, querendo emprego, maloqueiras e seus machos, 
esmoleiros, camelôs, aleijados. Caras de gente amarela, esfomeada. 
Trapos, como eu. .42

Em 1953 por ordem da prefeitura a região que abrigava os prostíbulos no 

bairro do Bom Retiro sofreu um ataque brutal da polícia o que provocou o 

deslocamento de grande parte dos viradores que ali tinham sua área. Eles se 

espalharam pelas ruas Timbiras, São João, Barão de Limeira, Duque de Caxias, 

General Osório, dos Protestantes, compondo o que a crônica policial chamaria de 

“Boca do Lixo”43

Como loucos, tantãs de muita zonzeira, acabam com a zona. Vão 
esvaziando. Inundando as casas, tocam fogo nos colchões, entortam 
janelas, com guinchos arrebentam as portas. Estraçalham, estuporam, 
quebram. Atacam as minas, arrancadas do sono e quase nuas. Batem e 
chutam como se surrassem homens. Sapateiam nos corpos das mulheres. 
A polícia em massa. Toda a rataria – Força Pública, Exército, Corpo de 
Bombeiros, Cavalaria, Aeronáutica, até o DST, os civis, os guanacos, os 
cabeças-de-penico, até a rapaziada da PE. 
(...)
As mulheres engolem depressa tubos de tóxicos e despejam álcool no 
corpo. Os corpos pelados, sem pressa pelas ruas, vão às labaredas, 
ardendo como bonecos de palha.44

42 João Antônio. “Paulinho Perna Torta” in Leão-de-Chácara, São Paulo: Cosac & Naif, 2002, p. 100-104. (1ª 
ed. 1975). O conto Paulinho Perna Torta foi escrito em 1965 e revisado por João Antônio durante sua 
internação no Sanatório da Muda no Rio de Janeiro no início dos anos 70.
43 Hiroíto de Moraes Joanides. Boca do Lixo, São Paulo: Labortexto Editorial, 2003, p.26. Sobre a 
perseguição policial na zona de meretrício ver Sarah Feldman. Segregações Espaciais Urbanas. A 
Territorialização da Prostituição Feminina em São Paulo, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1989. 
44 João Antônio, “Paulinho Perna Torta”, op. cit., p. 139. Hiroíto Joanides, bandido que ficou famoso nos anos 
50 e 60, contou em suas memórias, escritas na prisão na década de 70, detalhes sobre a constituição da 



151

Naquela região estava também o pólo cinematográfico de São Paulo. O 

livro de Ozualdo Candeias, Uma Rua Chamada Triumpho, traz uma coleção de 

fotografias tiradas no início da década de 70 pelo cineasta.

Imagem 5 “Pilotos de Carrocinhas”, Rua do Triunfo, São Paulo, anos 70.  
Fotografia de Ozualdo Candeias  / Fonte: Ozualdo R. Candeias. Uma Rua Chamada Triunpho,

 2ª ed., São Paulo. s.e., 2002.

criminalidade naquela região de São Paulo. Sua vida, narrada em livro, assemelha-se em detalhes a do 
personagem de João Antônio Paulinho Perna Torta. Para Hiroíto, a partir da década de 60, devido aos 
constantes ataques da polícia na região do “Quadrilátero do Pecado”, a criminalidade expandiu-se e tomou 
conta de toda a região metropolitana. 
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Foi ali que Candeias estabeleceu as bases de suas relações com a 

profissão. Lá se dava o encontro entre atores, produtores, diretores, roteiristas. 

Pelas mesmas ruas mesclavam-se cineastas, viradores e cineastas-viradores. Os 

pilotos de carrocinhas, também viradores, carregavam centenas de latas de filme 

que seriam distribuídos para todo o país. A proximidade com a estação ferroviária 

facilitava a circulação.45

As alternativas de viração eram aquelas dadas por uma cidade que 

crescera com estrondosa velocidade e estabelecera uma ampla e diversificada 

gama de atividades interdependentes, impulsionadas pelo ciclo ininterrupto das 

migrações. O balé desses viradores estava por toda parte. 

Jorge Americano ao percorrer o “velho centro” em 1960 teceu observações 

sobre as ruas estreitas, a sujeira espalhada pelo chão, a multidão que sobe e 

desce, a fala tumultuada, e, lá estavam eles, os viradores: vendedores de bilhetes, 

mendigos chagados, sacerdote armênio, maltrapilhas esmolando, cego tocando 

violino, camelôs vendendo de tudo até a última lei do inquilinato, folhetos de 

protestantes, ébrios, vitrolas, camelôs, mais mendigos, vendedores de livros, etc, 

vitrolas, frade, mocinhas, cego tocando sanfona, vendedores de limão, e mais 

mendigos, vendedores de telas a óleo. Garçons e músicos oferecendo seu 

trabalho.46 Havia também a novidade das vendedoras de café, surgidas por volta 

de 1959 e que atendiam os operários da construção civil, os taxistas, e, segundo o 

que se pode ver no filme A Margem de Ozualdo Candeias, os funcionários dos 

escritórios.47

Em 1963 as "Barracas", segundo Americano, haviam substituído os antigos 

vendedores ambulantes que percorriam os bairros, vendendo de porta em porta. 

Elas foram instaladas nos bairros “à distância de quatro ou cinco quarteirões umas 

das outras, e com isso também vão desaparecendo as quitandas estabelecidas 

em garagens sem uso e portas de casinholas." Elas também estavam substituindo 

45 Ozualdo R. Candeias. Uma Rua Chamada Triunpho, 2ª ed., São Paulo. s.e., 2002. 
46 Jorge Americano. São Paulo Atual, op. cit., pp. 30-1. 
47 Idem, p. 171.  
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os meninos de jornais, as barracas de livros se estabeleceram no Viaduto do 

Chá.48

Aos domingos havia pelas ruas de São Paulo os vendedores de balões, 

cataventos, bóias, papagaios para empinar, tachos de cobre, colchas, esteiras e 

redes nordestinas. Nas zonas industriais em dias de pagamento, continua Jorge 

Americano, não sem uma certa irritação, encontravam-se inúmeros vendedores de 

pechisbeques e quinquilharias: pulseiras, broches, lápis, canetas, pentes de 

plástico, lenços para a cabeça, cintas para homens, cigarros, colares, sabonetes, 

gravatas, louça, santinhos, vasinhos, enfim “tudo que acaba em inho ou inha.” " 

'Que belezinha; que gracinha; que amorzinho!' " Eram as interjeições ouvidas por 

Americano.49

Plínio Marcos concentrou na Barra do Catimbó, sua favela que nasceu

encantada, na cidade de São Paulo, uma série de outras virações, todas 

relacionadas ao comércio, lá viviam: “donos de botequim, padeiro, açougueiro, 

verdureiro, abridor de fossa e poço, comprador de ferro-velho, fabricante de 

doces, de lingüiça, de sabão, fazedor de atadura para pedinte, escrevente de 

bicho, banqueiro de carteado, vendedor de maconha e muitos outros 

negociantes.”50 Gente que foi se ajeitando em terras de Catimbó e Nega Bina sem 

cerimônia, reproduzindo na dimensão da clandestinidade a metrópole com todos 

seus interesses, disputas, negociatas e privilégios. Os comerciantes importantes 

da Barra eram: Quim Ilhéu e Mané Cheiro de Peixe, que eram dois portugueses 

donos de boteco; Bubu Intrujão, que revendia mercadoria roubada;  Bolinha do 

Mobral, escrevente do bicho por ser o único alfabetizado; Ivan Papa-Defunto, 

fabricante de caixões e mortalhas; Zolhudo Secador, administrador do cemitério; 

Abel Fumacê, Elias Agiota, Espanhol Garrafeiro e mais dois portugueses.51 Uma 

das figuras centrais da história é, entretanto, Oscarino Vaselina, camelô que 

sonhava em ser político. 

48 Idem, p. 55. 
49 Idem, p. 143. 
50 Plínio Marcos. Na Barra do Catimbó, op. cit., p. 58.  
51 Idem, pp. 40-1. 
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João Antônio em meados dos anos 60, através de seu personagem 

Paulinho Perna Torta, personificou o virador, aquele que não tinha medo de 

enfrentar nenhum tipo de “trampo” e a tudo estava disposto para garantir o seu 

lugar.
lavei carro, esmolei nos subúrbios, entreguei flor, fui guia de cego, pedi 
sanduíches nas confeitarias e nos botecos, corri bairros inteiros. Mooca, 
Penha, Cambuci, Tucuruvi, Jaçanã... me enfiei nos buracos e muquifos 
mais esquisitos, onde nem os ratos da polícia chegam, ajudei nos ferros-
velhos, me juntei a pipoqueiros, nos portões do Pacaembu e lá no 
Hipódromo da Cidade Jardim sapequei muita charla, servi a mascates lá 
nas portas do mercado da Lapa, me dei com gente de feira, vendi 
rapadura, catei restolhos de batatas às beiras do Tamanduateí, morei na 
favela do Piquerí, me virei com jornais nos trens suburbanos da 
Sorocabana, malandrei e levei porrada, corri da polícia, mudei não sei 
quantas vezes, dei sorte, dei azar, sei lá, fucei e remexi. 52 (p.108) 

Em Homens de Papel, peça em dois atos de Plínio Marcos, são os 

catadores que assumem a posição central, sendo explorados pelo intermediário 

entre eles e o depósito, em um momento, 1978, que até mesmo essa atividade 

caíra nas fímbrias do controle. 53 Quando Carolina catava papéis nas ruas de São 

Paulo na década de 50, seu trabalho era independente. Ela não tinha patrões e 

esse foi um dos motivos pelos quais preferiu essa atividade a de empregada 

doméstica. Sempre dizia que o seu pensamento poético incomodava as patroas. 

Como catadora ela não precisava dar satisfações a ninguém.

Eu também digo o mesmo! Prefiro catar papel do que ser doméstica porque 
nunca os patrãos estão contentes.54

Como catadora, aprimorou-se na arte da invenção. Seus livros foram todos 

escritos em cadernos recolhidos do lixo de São Paulo, seus utensílios domésticos  

e roupas eram improvisados a partir das sobras e seu universo era de intensa 

52 João Antonio. “Paulinho Perna Torta”, op. cit., p. 108. 
53 MARCOS, Plínio. Homens de Papel. Peça em Dois Atos, São Paulo: Global, 1978. “Eles estão por toda 
parte, é impossível virar uma esquina, qualquer esquina da cidade, sem se deparar com algum deles, com suas 
crianças e seus cachorros.” Nicolau Sevcenko refere-se aqui aos reciclantes que hoje circulam pelas ruas de 
São Paulo. “A cidade metástasis e o urbanismo inflacionário: incursões na entropia paulista” Revista USP,
São Paulo, número 63, p. 33. 
54Carolina Maria de Jesus. Meu Estranho Diário, op. cit., p. 61.  
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criatividade, troca e desvio. Como catadora também, soube catar poesias, gestos, 

idéias, informações, literatura, arte, entrecruzar com o que trazia junto a si e 

compor toda essa matéria de cultura em novas e inusitadas criações.55

Fui catando as latas e ferros que ia encontrando. Passei no matadouro 
avícola para encomendar 2 quilos de penas para eu fazer uma fantasia 
sensacional.56

Imagem 6 – Carolina Maria de Jesus com a fantasia confeccionada por ela própria, 1963. 
Jornal Última Hora, 23/02/63. Foto: Sidney/ Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-

Iconográfico. Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  

55 Os papuas da Nova Guiné, segundo Jared Diamon, “apanham constantemente coisas desconhecidas na 
floresta, as manuseiam, e de vez em quando as consideram suficientemente úteis para levar para casa. Vejo o 
mesmo processo quando estou deixando uma área de acampamento, e os nativos vêm catar o que fica. 
Brincam com os objetos deixados ali e tentam imaginar se poderiam ser úteis na sociedade da Nova Guiné. 
As latinhas descartadas são fáceis: elas acabam sendo utilizadas como recipientes de alguma coisa. Outros 
objetos são experimentados para fins muito diferentes dos originais." Cf. Armas, Germes e Aço. Os Destinos 
das Sociedades Humanas, tradução de Silvia de Souza Costa, 6ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2005, p.246. 
56 Carolina Maria de Jesus, idem, p. 50. 
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Imagem 7 - Imagem 8 – Carolina Maria de Jesus com  fantasia, 1963. 
Jornal Última Hora, 28/03/63. Foto: Sidney/ Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-

Iconográfico. Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  

João Antonio também era um catador. Quando menino se virou muito, 

desde cedo, para ajudar a família e depois para sobreviver enquanto escritor. 

Desde a infância, embrenhou-se pela cidade, mudando-se várias vezes de casa, 

ajudando o pai no armazém, trabalhando como office-boy, freqüentando a noite do 

Bom Retiro e da Lapa com seus salões de sinuca, malandros e mulheres de 

viração.

Quarenta e dois, quarenta e três ou quarenta e quatro. Muita coisa viva 
nestes anos. Faço viagens ao Mercado Municipal. Apanhar mercadorias 
nas beiradas do Tamanduateí. Corre-corre lutado atrás do balcão. Enlitro 
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óleo de cozinha, querosene, ensaco carvão, ajudando os velhos. Há o jogo 
de trilha à noite com os homens da sacaria.57

 Enquanto cursava a faculdade de jornalismo Cásper Líbero, arrumou 

emprego como redator de anúncios numa agência de publicidade que ficava na 

Rua Conselheiro Crispiniano no centro de São Paulo. “Escritor escrevendo 

anúncio de pasta dentária. É o Brasil, Ilka. Vamos para a frente”.58

 Nessas virações aprendeu, não só a arte de chutar tampinhas, mas 

também e com o mesmo esmero, a arte de catar e colar papeizinhos. Isso pode 

ser observado pelo seu acervo constituído por papéis, livros, pastas, revistas, 

recortes. Dentro de gavetas: cartas, postais, coleção de selos, quadrinho do padre 

Donizetti, fotografias. No centro: escrivaninha, cadeira. Tudo quase como o próprio 

João Antônio sistematizou. E em matéria de ordenação ele era mestre. Contudo, 

não se trata de uma ordenação que permitia a ele apenas a localização rápida do 

que quer que fosse, mas de uma ordenação que poderíamos chamar de afetiva, 

composta por uma “ordem” ou “desordem” traçada pelas memórias e o 

sentimento. O acondicionamento do seu material na UNESP de Assis, deu a todos 

esses fragmentos colecionados pelo autor desde os anos 50, um aspecto que, 

pela ordenação feita por ele e a pequenez do espaço concedido, remete 

imediatamente à obra de Arthur Bispo do Rosário, o artista sergipano que viveu  

grande parte de sua vida na Colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá, no Rio de 

Janeiro: um amontoamento de preciosidades do mais puro cotidiano, com uma 

beleza quase barroca na sua diversificação de cores, sombras e objetos seriados 

guardados em miúda cela.59

Nas gavetas estão as  cadernetas de João Antônio feitas de embalagens de 

cigarro Winston ou Plaza e preenchidas com uma fina caligrafia sistematicamente 

colorida. Ele anotava tudo em papeizinhos e restos, todo tipo de sobra, de sucata, 

daquilo que seria descartado por qualquer um: de embalagens de cigarro a 

guardanapos de boteco, passando por papéis de embrulho, envelopes velhos, 

57 João Antonio. Lambões de Caçarola, op. cit.. 
58 Carta para Ilka B. Laurito, 20/09/1959. 
59 Sobre Arthur Bispo do Rosário ver José Roberto Alves Olmos Fernandez. A Condição Paradoxal, op. cit.
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cartazes de propaganda, laudas jornalísticas, qualquer coisa que servisse como 

suporte para a sua escrita e não apenas suporte, mas inspiração. Como Bispo, 

que aproveitava as linhas em que eram cerzidos os uniformes do hospital 

psiquiátrico para bordar sua poesia visual, intrinsecamente ligada ao material que 

a compõe, João Antônio não desprezava nenhuma superfície que possibilitasse 

inscrições e fazia colagens quando o papel fabricado não era suficiente em sua 

largura ou extensão. Recriava, dessa maneira, o espaço e transformava a 

mercadoria. Mais significativo era que ele e Bispo do Rosário não usavam apenas 

as sobras, mas desviavam o uso dos objetos, livrando-os do emprego cotidiano, 

obrigando-nos a prestar atenção e retirando-nos do embotamento corriqueiro.60

Em uma gaveta, está lá em Assis: uma reserva de envelopes velhos e 

embalagens de cigarros prontas para uso alternativo, preparadas para terem sua 

utilidade invertida e subvertida pela escrita. Escrita essa composta por contas as 

mais triviais, anotações esparsas, agendamentos, bilhetes, cartas, opiniões, até 

originais inéditos de sua ficção. Era também ela mesma feita de sucata, de 

despojos recolhidos de diversas fontes, de reaproveitamento criativo do pormenor, 

de bricolagem construída a partir das experiências do seu intempestivo dia-a-dia. 

Era, ela mesma, desvio e portanto intensamente atada ao seu suporte material.61

Essas revelações do íntimo cotidiano de João Antônio vieram à tona em 

1996 por ocasião de sua morte em seu apartamento em Copacabana, na cidade 

do Rio de Janeiro, após mais de 30 anos de produção literária. Elas foram 

classificadas por muitos como denotativo de avareza, esquisitice, idiossincrasia de 

escritor, mas nelas temos presentes elementos de cultura residual. João Antônio 

viveu e começou a escrever em uma época em que a sucata se tornava mais 

profícua diante do crescimento dos apelos publicitários e do consumo do 

descartável e, portanto, tinha diante de si um imenso matiz com o qual resolveu 

ocupar-se.62

60 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo, op. cit..
61 Michel de Certeau. A Invenção do Cotidiano – 1 – Artes de Fazer., op. cit...
62 O meu acesso ao Arquivo João Antonio foi possibilitado pela Prof. Drª Ana Maria Domingues de Oliveira, 
professora titular do Departamento de Literatura da UNESP de Assis que gentilmente atendeu-me. O acervo 
está em poder da UNESP desde 1998, quando foi resgatado de um sítio da família em Jacarepaguá onde fora 
depositado após a morte de João Antônio em 1996. Por falta de recursos e pela insegurança em relação ao seu 
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 Dessa materialidade em profusão também resolveu ocupar-se o migrante 

baiano residente em São Paulo desde meados da década de 20, Manoel 

Gonçalves dos Santos. Como a IV IV Bienal de São Paulo daria destaque em 

1957 à arte naif francesa, a revista Habitat, publicação do Museu de Arte de São 

Paulo, resolveu divulgar o trabalho de Manoel, através de uma reportagem 

ilustrada por fotos de Alice Brill.63

Vem pois a propósito lançarmos através de Habitat, um primitivismo 
inteiramente  inédito nas rodas artísticas. Trata-se de Manuel Gonçalves 
dos Santos, um escultor. 

Segundo a publicação, Manoel era um pintor de paredes aposentado, tendo 

se especializado em letreiros, desenhos para estamparia e esmaltação de móveis. 

Tinha 54 anos. Até 1942 foi guarda civil e de 1945 a 1949 trabalhou como porteiro 

do Hospital das Clínicas. Até aquele momento, não tivera uma exposição de suas 

obras até aquela data, mas o articulista de Habitat considerava desnecessário 

porque
suas exposições são permanentes na calçada e no quintal da sua casinha 
anônima encravada entre palacetes da Alameda Santos. 
Manuel Gonçalves dos Santos inventa, compõe e fabrica esculturas com 
papel. Vale-se da celulose dos trapeiros, de jornais , velhos, restos de 
embrulhos, trapos, e arma esculturas majestosas, eqüestres, 
antropomórficas, históricas, folclóricas e monumentais. 
Costuma expor seus bonecos ocos, de tamanho sobrenatural, ali no seu 
bairro, para gáudio das crianças e dos transeuntes. Forma assim um mafuá 
“suigeneris” no seu quintal, nas suas salas, na calçada da sua rua.64

 Os temas em que Manuel se inspirava eram os próprios da tradição 

popular, presentes fortemente na literatura de cordel: Lampião e Maria Bonita, 

Helena montada no cavalo de Tróia, Iemanjá, Vaqueiro, São Jorge. Prodigalidade 

de cores e arremates. Forte impressão visual e contextual. Manuel tinha, coladas 

nas paredes do barracão que usava como ateliê, dezenas de capas de revistas do 

mundo inteiro, inclusive da revista Habitat. Toda noite Manoel recolhia 

destino final – uma vez que o espólio do escritor está em litígio – até o início de 2005 não havia sido feito 
nenhum projeto sistemático direcionado à sua organização, o que permitiu que mantivesse uma aparência de 
ainda quase intocado, não obstante os importantes trabalhos que vêm sendo realizados ali e que já foram 
mencionados no primeiro capítulo desta tese. No Arquivo tem prevalecido o respeito pela sistematização 
originalmente feita pelo próprio escritor. 
63 “A Celulose dos Trapeiros”, Habitat, nº 42, maio-junho de 1957, pp. 46-8. 
64 Idem.
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pacientemente suas esculturas e lançava sobre elas a luz de um farol 

multicolorido, enchendo o barracão de um singular encantamento, ainda mais por 

serem as obras marcadas pela efemeridade. A durabilidade de uma escultura era 

muito pequena devido aos ataques dos ratos e baratas, do tempo, da criançada 

que “tasca-a como se fosse papagaio”. Mas a cada sinal de perigo, Manuel 

remendava, colava, tapava, cortava, costurava, reorganizava o seu mundo, a sua 

encantaria. 

Imagem 9 – Esculturas de Manuel Gonçalves dos Santos, São Paulo, 1957.  
Fotografia de Alice Brill. Habitat,  nº 42. 1957.

Só não lhe foi possível remendar quando em 1958 recebeu a notícia que  a 

antiga casa na Alameda Santos, na qual morava e sublocava cômodos para 

jovens comerciários, seria brevemente demolida para que o proprietário pudesse 
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construir um prédio, seguindo a tendência da especulação imobiliária.65 Para onde 

terá seguido a encantaria de Manuel? Em que canto se escondeu?

Uma lenda corria pelas quebradas do mundaréu. Diziam que o crioulo 
Catimbó era filho de Ogum, seu guia de fé e valia. Tinha a cabeça feita no 
terreiro de Mãe Begum de Oba, senhora que conhecia mil e um mistérios 
de macumba e que benzeu o corpo do Catimbó, fechando contra ferro, 
fumo e fogo, e que lhe ensinou também a rezar reza forte para se tornar 
invisível aos olhos de seus inimigos e perseguidores. O certo é que o 
Catimbó, naquela noite, entrou no cortiço, pulou muros e sumiu sem deixar 
rastros.66

65 Revista Manchete, nº 347, dez 1958, pp.96-8.
66 Plínio Marcos. Na Barra do Catimbó, op. cit., pp. 9-10. 
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2.2 O ARREPIO DAS CLASSES AMEDRONTADAS, A FUGA DOS POVOS 
ASSUSTADIÇOS.

Desordenadamente,o pessoal que estava no batizado do Jorginho foi 
erguendo seus barracos em torno da casa do crioulo Catimbó. 
Desordenadamente, mas, a bem da verdade, com a harmonia ditada pelo 
bom-senso. Devido a isso, sem se darem conta, foram desenhando uma 
cidade muito bem traçada. Os casebres, que a princípio foram se 
espalhando pela planície em todas as direções, logo começaram a ser 
erguidos na encosta do morro e rapidamente chegaram ao pico. Íam sendo 
pendurados nas pirambeiras, numa prodigiosa, quase milagrosa, 
arquitetura, que aproveitava toda espécie de material, numa verdadeira 
reciclagem da sucata da sociedade de consumo. E no meio desse trabalho, 
eram organizados mutirões para fazerem obras que beneficiavam toda a 
comunidade. Assim, surgiram as pontes da Entrada e do Tchau, a Bica do 
Centro, as prainhas das Lavadeiras e do Quarador, as ladeiras das 
Piranhas, do Sacrifício, da Mula Gemedeira, do Urubu com Fome e outras 
benfeitorias. E foram justamente essas obras, edificadas com tanto espírito 
de solidariedade pelos pioneiros da Barra do Catimbó, que geraram os 
primeiros desmandos, numa sórdida luta, na qual os lesados da sociedade, 
com audácia, valentia e armas acabaram se impondo sobre seus iguais e 
deles sendo algozes e exploradores. Por toda a cidade grande correu na 
boca do povão a notícia do surgimento da nova favela. Toda a gente 
humilde, na maioria operários sem especialização, pessoas que vieram 
para a cidade grande na ânsia de escaparem do sufoco em que viviam nas 
suas regiões de origem e que aqui no centro urbano se transformaram na 
mão-de-obra barata da qual se beneficia o empresário ganancioso, toda 
essa gente escutou falar da Barra do Catimbó. E, na ilusão de 
economizarem o dinheiro que pagavam de aluguel em precárias moradas, 
resolveram se transferir para a nova favela, onde, segundo se comentava, 
havia terra sem dono próxima a água corrente.67

A água corrente poderia ser o Rio Tietê na versão encantada de Ozualdo 

Candeias e a Barra do Catimbó poderia ser a favela do Canindé, onde vivia 

Carolina.

O livro Quarto de Despejo foi publicado em 1960 a partir da iniciativa do 

repórter da revista Cruzeiro, Audálio Dantas, que numa visita à favela do Canindé 

conheceu Carolina. Com o sucesso obtido e a vendagem fabulosa dos 

67 Plínio Marcos. Na Barra do Catimbó, op. cit., p. 21.  
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exemplares, ela conseguiu dinheiro suficiente para deixar a favela. Primeiro foi 

para Osasco e depois para uma casa própria em Santana. A repercussão 

intenacional do livro trouxe a tona um problema que se queria escondido em São 

Paulo: as favelas. As condições alarmantes da vida de uma grande parcela da 

população de São Paulo eram desveladas por alguém que conhecia por dentro a 

situação e isso era inusitado. As construções irregulares nas beiradas dos rios 

paulistanos, embaixo dos viadutos e em terrenos baldios próximos aos setores de 

abastecimento da cidade nunca foram tão observadas. 

Técnicos, autoridades, políticos, médicos, higienistas, sociólogos, 

religiosos, advogados, jornalistas, fotógrafos, estudantes, todos queriam, de 

repente, resolver a questão, antes que fosse tarde e a melhor solução lhes parecia 

a que fosse definitiva. O primeiro ponto a atacar era justamente a favela do 

Canindé. Era preciso destruir o mais rapidamente possível os testemunhos que 

confirmavam cada pedaço do diário de Carolina. 

E a prefeitura realmente agiu rápido. Depois de anos de ameaças, a favela 

do Canindé, assim que o livro foi lançado, foi derrubada em 12 meses. A várzea 

do Canindé havia tido sua desapropriação estabelecida em 8/07/1947, pelo 

decreto-lei nº 427 do prefeito Christiano S. das Neves, mas em nenhum momento 

durante todo esse período de tempo, a prefeitura havia providenciado a retirada 

dos moradores. O próprio relatório da prefeitura que descreve todo o processo da 

desfavelização da área reconhece a influência exercida pela repercussão da obra. 

Eis como ele se inicia: “O impacto causado pela publicação do já famoso “Quarto 

de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus (...).”68

 Não era fácil viver no Canindé, todo ano as águas do Tietê invadiam uma 

parte dos barracos obrigando os moradores a procurarem as áreas mais altas, 

mudando-se temporariamente. Quando o rio baixava, eles voltavam para dar início 

à reconstrução dos barracos e resgatar o que ainda pudesse ser aproveitado. 

68 Desfavelamento do Canindé, São Paulo: Divisão de Serviço Social, 1962. 



164

Imagem 10 – Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé, um ano antes do fim da favela. 
Jornal Última Hora, 23/12/1960./ Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-Iconográfico. 

Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  

Eram cerca de mil pessoas que lá residiam, alguns moradores 

remanescentes da fundação da favela em 1945. Carolina estava nas margens do 

Tietê desde 1947.69 O drama das enchentes foi utilizado como justificativa para a 

demolição, mas as cheias não eram novidade e o Canindé não era o único local a 

sofrer com elas. 

A favela foi derrubada em doze meses de 29 de dezembro de 1960 a 30 de 

dezembro de 1961. O prefeito Prestes Maia continuava sua missão de “dominar a 

várzea” iniciada com a Ponte das Bandeiras em 1942. Em 61 ele derrubou 

simbolicamente o último barraco. Os moradores do Canindé foram distribuídos por 

75 bairros diferentes. O trabalho foi levado a cargo pela Divisão de Serviço Social 

da Prefeitura que havia sido criada em 1955.70

69Idem. 
70Idem.
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Com essa atitude da prefeitura o plano de desfavelização de São Paulo foi 

tomando pulso e os estudantes começaram a se interessar pelo assunto.

O MUD, Movimento Universitário do Desfavelamento, surgiu em 1961 a 

partir de uma campanha do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que realizava na época uma série de 

trabalhos assistenciais em favelas da cidade, oferecendo atendimento médico aos 

moradores. Com a crise da favela do Canindé que estava sendo desfavelada em 

caráter de urgência, os estudantes tomaram conhecimento, através da imprensa, 

de uma nova forma de tratamento do problema. Apresntaram-se então para 

auxiliar na retirada dos moradores. O Relatório da prefeitura considera o MUD, ao 

lado do livro de Carolina e da ação da própria municipalidade, marcos no 

despertar da consciência de todos para a questão.

O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, naquele mesmo ano de 1961, tomou a 

iniciativa de organizar um debate sobre o Canindé, convocando todos os centros 

acadêmicos de São Paulo e convidando para falar a Chefe da Divisão do Serviço 

Social e a Assistente Social responsável pelo desfavelamento.71 Houve outros 

encontros e em agosto de 1961, após três meses da primeira reunião, organizou-

se uma Semana da Favela para discutir o problema. Nessa ocasião fundou-se o 

MUD.

Os principais objetivos desse movimento eram, segundo seus próprios 

integrantes: despertar os diferentes segmentos para o problema, num trabalho de 

conscientização; suscitar a formulação de diretrizes e sugestões para a solução do 

problema pelos órgãos competentes; mobilizar a sociedade com vista ao 

desfavelamento; realizar o desfavelamento de algumas favelas como estímulo a 

71 “O que é o MUD” (documento datilografado, pasta 1, documento 14). Os documentos do Movimento 
Universitário do Desfavelamento foram encontrados no LAP, Laboratório de Estudos sobre Urbanização, 
Arquitetura e Preservação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Em 2004 tive acesso a 
esse material por intermédio da profª. Drª Marta Maria Soban Tanaka. Esses documentos estavam separados 
em três pastas. A descrição do conteúdo das pastas encontra-se na relação das fontes utilizadas, ao final deste 
trabalho. A partir desta nota as pastas em que se encontram os documentos serão especificadas pelo númeo 
1,2 ou 3, seguido da numeração do documento. 
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uma iniciativa mais ampla; preparar os universitários para atuarem como 

profissionais conscientes.72

Eles traçaram um Plano de Desfavelamento73, que basicamente previa as 

seguintes etapas: 

I. Levantamento topográfico. Objetivos: 1. levantamento de cada favela de 

São Paulo, com número de barracos e nomes de moradores e proprietários. 2. 

traçar plantas para facilitar o trabalho e o "programa de congelamento". 3. 

levantamento de todas as áreas ocupadas para facilitar o desfavelamento. 

Orientação geral com participação do favelado. “Esta participação constará: de 

interpretação à população favelada do trabalho que será executado na favela bem 

como as finalidades desse levantamento, solicitando deles: Medidas que facilitem 

o trabalho, como indicações, etc. Medidas que ajudem diretamente o 

desenvolvimento do trabalho. Medidas como ajudar a segurar aparelhos de 

medidas, etc. Medidas que venham a contribuir num planejamento de 

congelamento, como denunciar a entrada de novos moradores.”

II. Educação do Favelado. Objetivos: Assistência Jurídica para verificação 

dos documentos de identificação, de quitação militar e profissional, relativos à 

compra de terrenos. Assistência Educacional para "preparar o favelado para a vida 

extra favela, promovendo: levantamento da escolaridade dos favelados; cursos e 

palestras visando a educação de base das famílias; encaminhamento ao SENAI e 

SENAC, tendo em vista a educação profissional; programas para grupos 

especiais, de desajustados." Assistência de Higiene e Saúde com exame de 

triagem, encaminhamentos, cursos e palestras de higiene pessoal  e da habitação, 

nutrição, pré-natal e puericultura. Orientação geral: programa adaptado ao nível do 

favelado e de forma prática (demonstração, recursos audivisuais). Evitar o 

sentimento de segregação. Entrosado com os recursos da comunidade. 

III. Contenção de Favelas. Objetivos: impedir novos moradores e novas 

favelas, para isso contará com o apoio dos poderes públicos: Secretaria de Obras, 

de Higiene, Departamento de Imigração e Colonização, Secretaria de Segurança 

72Idem. 
73 "Plano para o Desfavelamento" MUD, (datilografado), pasta 1 - 12. 



167

Pública, Serviço Social do Estado, Patrimônio da Prefeitura e do Estado. Na 

condenação de habitações clandestinas e insalubres, impedindo o aparecimento 

de novas situações deverá contar com a Secretaria de Obras, de Higiene e 

Secretaria da Saúde do Estado. A Secretaria de Segurança Pública poderá 

executar "certas medidas de ordem mais grave e fornecendo passes para o 

retorno de certos imigrantes." O Departamento de Imigração e Colonização 

deveria exercer uma maior controle e orientação das entradas, fornecendo passes 

para a lavoura. O Serviço Social do Estado deveria atender os casos dos que 

desejassem “se favelar”. O Departamento de Patrimônio deveria fiscalizar para 

evitar novas favelas e ocupando as áreas desfaveladas. A comunidade deveria 

apoiar, através dos órgãos de imprensa, compreendendo o alcance da medida, 

evitando o encaminhamento de famílias desajustadas para favelas, denunciando o 

aparecimento de favelas. O favelado deveria apoiar compreendendo a medida e 

evitando a entrada de novos moradores. Orientação geral: evitar violências, pois 

as famílias deveriam ser tratadas com respeito. Entrosar-se com órgão do interior 

e de outros Estados. Ganhar a simpatia da opinião pública "para evitar que 

demagogos venham a prejudicar todo o movimento."

IV. Planejamento, Construção e Financiamento da Habitação. 

Levantamento das zonas indicadas para habitações operárias; levantamento dos 

loteamentos urbanos-econômicos indicados para os favelados; plantas de 

habitações populares de diversos tipos; indicação de material de construção mais 

econômico; assistência técnica às construções feitas por favelados; supervisão 

das construções; programar saneamento de terrenos; planos de ajuda mútua e 

cooperativa da habitação; planos de reembolso. Orientação geral: verificar as reais 

necessidades dos favelados; prever a participação dos mesmos; evitar o 

agrupamento dos favelados "tendo em vista diminuir a força negativa do meio 

ambiente sobre os mesmos."

V. Desfavelamento. Objetivos: saída das famílias para uma vida melhor. 

Avaliar as condições sócio-econômicas; avaliar a possibilidade de arcar com a 

nova vida; plano de aquisição de terreno, compra de casa ou construção; preparo 

para a mudança; remoção dos pertences; imediata demolição do barraco; 
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remoção dos destroços do barraco e o fechamento das fossas; comunicação do 

desfavelamento às autoridades. Orientação geral: medida geral, mas executada 

paulatinamente; atendendo as peculiaridades das famílias; participação do 

favelado no plano de mudança; ritmo regular para obter confiança; dossiê de cada 

família, fichário central de todos os casos. 

VI. Estudo dos Aspectos Sócio-Econômicos do Problema. Objetivos: 

pesquisar as causas das favelas. Apuração e interpretação da pesquisa da 

Cruzada Pio XII sobre favelas. Levantamento do déficit habitacional. 

Levantamento sobre política imobiliária e recursos de habitação. Condições das 

migrações e imigrações. Condições de vida do proletariado que recebe salário 

mínimo. Condições de habitação e vida em favelas e cortiços. Condições do 

mercado e da força de trabalho. Orientação geral: atendimento racional do 

problema e medidas preventivas. Para entrevistas e questionários o pesquisador 

deveria ser orientado para proceder com respeito diante do favelado. 

VII. Levantamento de Recursos. Objetivos: levantar recursos em espécie e 

financeiros; manipular os recursos para multiplicá-los; programar o 

armazenamento a distribuição e o controle em espécie; campanhas para obtenção 

de recursos públicos e particulares. Orientação geral: destinavam-se à promoção 

dos favelados. Aprovação da equipe coordenadora.

VIII. Prosseguimento e Avaliação. Objetivos: prosseguir no tratamento 

dispensado às famílias para promover a integração durante um ano. Avaliar 

cientificamente. Orientação geral: sem criar dependência. 

Percebe-se que era um plano para ser executado a médio e longo prazo.

O MUD, com sede na Av. Tiradentes, nº 749, era formado por universitários 

das mais diversas áreas da Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e Instituto Mackenzie. Pela listagem de participantes no “1º 

Seminário Nacional sobre o Problema Favela” é possível se ter uma idéia das 

áreas às quais esses estudantes pertenciam. O Seminário foi organizado pelo 

MUD em 1965, sendo realizado no Centro Regional de Pesquisas Educacionais 

na Cidade Universitária em São Paulo entre os dias 5 e 9 de setembro. Contou 

com a presença de 61 entidades e 179 pessoas, dos quais mais de 80 eram 
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estudantes, sendo dez estudantes de Serviço Social, oito de Arquitetura, oito de 

Medicina e cinco de Direito. Das profissões alegadas entre os participantes onze 

eram arquitetos, onze professores, vinte e dois assistentes sociais, sete 

advogados, etc. Também houve a participação de um banqueiro e um dono de 

construtora.74

Inquirir sobre como se deu a formação desse movimento, como atuava, 

quem eram as pessoas que o compunham e aquelas que o apoiavam, quais os 

discursos criados por eles, as metas que alcançaram e os planos que traçaram 

para o futuro, tudo isso historicamente contextualizado, permite que possamos 

compreender as concepções dominantes a respeito das populações moventes de 

São Paulo e quanto essas formulações e empreendimentos interferiram na vida da 

cidade e na redistribuição espacial, social e cultural dos seus habitantes.  

Sabe-se que o MUD recebeu um apoio incondicional da imprensa, dos 

órgãos públicos, da Igreja Católica – a qual estavam diretamente ligados pela 

atuação da juventude católica – e de diversas empresas que ajudaram no seu 

financiamento juntamente com a prefeitura. Chama a atenção, particularmente, o 

apoio que esse movimento teve de alguns setores ligados à indústria e que 

provavelmente tinham interesse nos terrenos varzeanos ocupados pelas favelas. 

Na documentação pesquisada encontra-se uma lista com o nome de 

empresas e a quantia que cada uma doou ao MUD, como se pode na página 

seguinte:

74MUD, pasta 1 – 01 e "Conclusões Finais" (datilografado), MUD, pasta 1 – 09. 
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Empresa
Donativo ao MUD em 
cruzeiros

Willys Overland do Brasil 180.000
General Eletric S.A. 60.000
Refinações de Milho Brazil 36.000
E.R. Squibb & Sons S.A. Prod. 6.000
Avon Cosméticos Ltda 7.800
Esteve Irmãos S.A. Ind. e Com. 9.000
Cater Pillar do Brasil S.A. 1.600
Equipamento Clark S.A. 11.680
Singer Sewing Machine Co. 18.000
R.C.A. Eletrônica Brasileira 10.000
Brasimet Com. e Ind. S.A. 9.600
Rigesa S.A. 12.000
Metal Gráfico Canoco S.A. 8.000
Sementes Agroceres 10.000
Ibec Rollins Burdick Hunter 18.000
Velas Champions do Brasil apagado
Pfizer Corporation do Brasil 10.266
Abrasivos Salto 4.000
Sylvania Prod. Elet. Ltda. 12.000
Champion Celulose 8.000
Dow Química Odo Brasil 25.000
Brasil American 24.000
Motores Cumine Diesel 9.000
American Marietta S.A. Tintas e 
Laca 8.000

  O que se pode constatar sobre o MUD é que a sua atuação, pela influência 

direta do discurso católico, se dava através do incentivo à formação de lideranças 

nas favelas. Os diretores do MUD, como também os representantes de outros 

projetos sociais, como por exemplo os Voluntários da Paz Norte-Americanos, que 

atuavam no Rio de Janeiro, aconselhavam sempre a seus integrantes que 

estabelecessem o contato com os moradores somente através dos líderes. 75

Essa atitude provocava o estabelecimento de hierarquias políticas, talvez 

antes inexistentes nas favelas ou pelo menos não instituídas, ao mesmo tempo 

em que estimulava o comodismo dos demais moradores. Sabe-se também que o 

75 "Reflexões sobre Urbanização das Favelas e Desenvolvimento da Comunidade" Rio de Janeiro, agosto de 
1965. Assinado por Judy Williams (datilografado),MUD, pasta 1 – 04. 
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líder poderia ser mais facilmente convencido ou, até mesmo, corrompido, do que a 

comunidade, o que tornava essa presença fundamental para alguns setores da 

política que viam com bons olhos essa intervenção.

De qualquer maneira fica evidente uma confusão entre organização 

comunitária e liderança. O movimento dizia promover os dois, mas apostavam 

inteiramente na liderança, que nas favelas do Rio, mais antigas e organizadas, 

estaria marcada pela presença da Escola de Samba, a Associação de Moradores 

e a Igreja, mas que em São Paulo, com favelas ainda recentes, não se 

evidenciava muito, por isso a necessidade de se criar líderes.76

Por outro lado, quando havia algum evento de certa envergadura promovido 

pelo MUD, como foi o Primeiro Seminário Nacional de Estudo do Problema 

Favela, em 1965, não se menciona sequer a participação de lideranças, quanto 

mais de pessoas ligadas às comunidades. 77

 Nesse Seminário Nacional, uma voz dissonante foi ouvida, a do professor 

da Universidade do Texas, Anthony Leeds. Em seu texto intitulado “As variáveis 

mais importantes na ecologia das favelas”, analisou criticamente porque as favelas 

incomodavam tanto às camadas médias e altas da sociedade: 

“A localização do interesse público nas favelas é em si mesmo um 
fenômeno interessante, pois salienta a identificação pelas 'classes 
privilegiadas' de uma forma de organização que lhes é estranha, uma forma 
claramente comunal, que representa um centro de dinâmica social e um 
claro perigo potencial para a vida e os interesses das classes médias e 
altas.” 78

A documentação não deixa claro se o professor Leeds compareceu ao 

Seminário ou se apenas o seu texto foi lido por algum representante, mas o que 

se pode perceber é que suas afirmações devem ter causado um certo 

desconforto. Ele alertava para o fato de que esse interesse das “classes 

privilegiadas” deixava de fora “os cortiços, cabeças de porco, vilas operárias ou 

76 "Fatores que afetam a cooperação na favela" (datilografado) autoria: Elizabeth Plotkin, 1/09/65,MUD, pasta 
1 – 06. 
77 "Conclusões Finais" (datilografado), MUD, pasta 1 - 09. 
78 "As variáveis mais importantes na ecologia das favelas" . (datilografado), MUD, P1 – 10. 
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proletariados”, que só no Rio de Janeiro contavam com provavelmente 1 milhão 

de pessoas.

Os moradores dos cortiços amedrontam as classes. Nenhum estudo existe, 
(...) da relação entre eles, o nível do emprego, e os meios de ganhar 
dinheiro, (...). A conexão entre os cortiços e as favelas não é menos 
desconhecida. Pensa-se que talvez são lugares de último recurso o lugar 
para onde vão os que não podem nem competir nas favelas. Também se 
pensa que são lugares aos quais os imigrantes vão ao chegarem na cidade 
pela primeira vez.”79

 O nível de vida nos cortiços era pior do que nas favelas, segundo Leeds, e 

eles não estavam organizados. Mas por que, então, não chamavam tanto a 

atenção quanto as favelas? Segundo o professor, por não serem visíveis, sendo 

difíceis de serem notados, além do que não tinham aparentemente atividade 

política. Por que era dada, por sua vez, tanta importância à favela?
“Entre as razões possíveis, a hipótese da importância da visibilidade da 
favela, ser um fóco de organização de classe significativa, manutenção 
pela favela de uma autonomia comunal e cultural da cidade que a rodeia, 
cidade da qual ela fica, de várias maneiras separada.” 80

Provavelmente seria essa “autonomia comunal” que poderia ser rompida 

caso se estabelecessem relações mais diretas com os líderes, como desejava o 

Movimento pelo Desfavelamento, forjando compromissos com os mesmos através 

da troca de favores. 

A favela era vista, na opinião de Leeds, como fonte de luta de classes, o 

que explicaria em parte o temor que provocava. Segundo ele, a solução não 

estava na urbanização ou  na política habitacional, mas sim nas “interrelações de 

pleno emprego, habilidades, lucros, mercados de consumo interno, nível de 

salários reais, e os interesses políticos relacionados com tudo isto.”81

 Nenhum registro que aponte para a discussão no Seminário dessas idéias 

lançadas por Leeds foi localizado na documentação do MUD, mas seu texto traz 

elementos interessantes para que possamos compreender o apoio incondicional 

79 Idem. 
80 Idem. 
81 Idem. 
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que o movimento dos estudantes recebeu dos mais diversos setores. Sua 

proposta de desfavelamento parecia ir ao encontro dos desejos dessas “classes 

amedrontadas” citadas por Leeds. 

 Outro ponto interessante na atuação do movimento era que seus 

integrantes falavam em criar o “espírito de comunidade” nas favelas, como se isso 

pudesse ser instituído artificialmente.82 Além do que havia uma contradição em 

tentar criar esse espírito, para depois desintegrar essa comunidade pelo 

desfavelamento, uma vez que declaradamente davam preferência para o 

espalhamento de seus moradores por diversos bairros. Faziam isso na intenção 

de evitar a formação do que denominavam como “quistos sociais”, tentando 

diversificar a origem, a profissão, etc, dos que iriam compor a nova comunidade.83

Ou seja, para os mudenses parecia fácil criar, destituir, criar novamente o “espírito 

comunitário”, para eles era algo que poderia ser ensinado. Como ensinar algo que 

as camadas às quais esses estudantes pertenciam tinham perdido há muito 

tempo?

  Estavam, nesse aspecto, seguindo as orientações de D. Hélder Câmara, na 

época bispo auxiliar do Rio de Janeiro. D. Hélder havia tido uma experiência de 

desfavelamento organizada pela Cruzada São Sebastião em que foram 

construídos apartamentos na Praia do Pinto. Para lá foram transferidas 910 

famílias. Após essa experiência, D. Hélder preconizava que o melhor era a "

'diluição' do elemento favelado em diversos bairros."84 Esse conselho deu ao 

MUD, em palestra proferida na 1ª Semana da Favela em 1961. 

 Nesse evento, D. Hélder relatou que para conseguir dinheiro para dar 

prosseguimento a tais empreendimentos de desfavelamento, a Cruzada São 

Sebartião,  "conseguiu ter o 'direito' de aterrar os mangues, transformando-os em 

área de interesse da indústria, criou o Centro de Abastecimento e, com o dinheiro 

obtido, foi comprada grande área onde o favelado receberá uma casa começada e 

82 “O que é o MUD?”, (datilografado), pasta 1-14. 
83 "Conclusões Finais" (datilografado), MUD, pasta 1 - 09. 
84 "Favelas: D. Hélder acha que o MUD chegou na hora justa para resolver" – jornal não identificado, 
10/08/1961, MUD – pasta 3-33.  
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terminará a construção ele mesmo."85 A Cruzada fazia investimentos, inclusive em 

áreas que deveriam ser de proteção ambiental.

 Entretanto, nem todas as entidades que atuavam em favelas aprovavam o 

desfavelamento. Alguns defendiam a urbanização das favelas como solução, 

especialmente para o Rio de Janeiro. Mesmo porque, como afirmava a norte-

americana Judy Williams dos Voluntários da Paz :"Se a mudança em massa for 

feita e indústrias forem criadas na área, o que farão as empregadas domésticas, 

garis, porteiros, carregadores e motoristas, e o que fará a cidade sem eles?"86

Opinião esta que, de maneira invertida, retoma aquela já proferida pelo prefeito do 

Rio de Janeiro Sá Freire Alvim que era a favor da urbanização das favelas da 

Zona Sul porque “se formos transferir essas pessoas para a Zona Norte as donas-

de-casa ficarão sem empregada, cozinheira ou lavadeira.” 87

A necessidade do desfavelamento nunca era contestada pelo MUD. Os 

universitários achavam terem encontrado a solução para São Paulo, estavam 

dando o exemplo e queriam que os poderes públicos se mobilizassem para 

instituírem a campanha de forma sistemática, provendo-a com maiores recursos. 

Era como se estivessem executando um plano piloto. Quanto a condição dos 

lugares para onde os favelados eram levados, após a destruição das favelas, a 

partir da própria documentação do MUD é possível imaginar. Em um dos boletins 

relatam uma “viagem” pela estrada de Sapopemba, com inúmeros percalços pelo 

caminho de terra.88 Era para esse lugar, o qual consideravam absurdamente 

distante, que queriam levar os favelados. O “passeio” no carro da prefeitura é 

colocado como  um sacrifício com gosto de aventura juvenil. Mas, não seria assim 

para quem tivesse que “se virar” nas periferias. 

 A linguagem dos integrantes do MUD, bem como da imprensa da época, 

para se referir à questão habitacional e aos problemas sociais em geral era aquela 

própria dos engenheiros, urbanistas, economistas e técnicos nos anos 50 e 60: 

eficiência, desenvolvimento, planejamento, racionalização, desempenho. Esses 

85 Idem. 
86 "Reflexões sobre Urbanização das Favelas e Desenvolvimento da Comunidade" Rio de Janeiro, agosto de 
1965. Assinado por Judy Williams (datilografado), MUD, pasta 1 – 04. 
87 Revista Manchete, 20/12/1958, nº 348. 
88 O Mudo, nº 17 - 17/04/63, MUD, pasta 2-07 (datilografado). 
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conceitos aparecem com muita freqüência na documentação.89 Não é de se 

estranhar o fato de que a abertura do 1º Seminário Nacional de Estudo do 

Problema Favela, mencionado acima, tenha se dado no Instituto de Engenharia.90

Os termos médicos e higiênicos estavam reservados para qualificar a favela 

e os favelados. Na documentação consultada, eram vistos como parte de uma 

população “doente” que viva em ambientes que se disseminavam como uma 

“praga”.91 O verbo alastrar era constantemente repetido quando se falava no 

surgimento das favelas, soava como algo contagioso, epidêmico.92

 Ao mesmo tempo, quando se tratava dos problemas cotidianos dos 

favelados, muitas vezes o tom era de ironia. Como na história do rapaz que 

procurou o serviço médico oferecido pelo MUD, preocupado com a aparência de 

sua pele, devido ao surgimento de acnes. Ele foi motivo de muitas piadas entre os 

jovens universitários, pois a eles parecia absurdo que um favelado se 

preocupasse com estética uma vez que tinha problemas muito mais prementes 

para serem resolvidos, como por exemplo, o local de moradia:

Depois de ter saido e ter dado o remédio, a dr. Eloá disse para seus 
botões: - Viva-se com um barulho dêsse. Eu, médica, com espinhas no 
meu rosto e que, afinal de contas por ser mulher, devo cuidar, não me 
cuido, vem uma pessoa dessa perguntar como curar espinhas... Ora 
espinhas, digo, ora bola!93

 O tom conservador e preconceituoso da doutora salta das páginas do 

pequeno jornal que era editado mensalmente por alguns integrantes do MUD a 

partir de 1962. 

 Nas reuniões do MUD, mencionadas em alguns documentos, pode-se 

descobrir a participação de personalidades que depois assumiram grande 

importância no cenário político, como Eduardo Suplicy, além de representantes da 

elite paulista.94

89  “Estudante e Desenvolvimento no Brasil”, Marialice Mencarini Foracchi, “ outubro de 66, (datilografado), 
MUD, pasta 1 – 22. 
90 "Conclusões Finais" (datilografado), MUD, pasta 1 - 09 
91 "Considerações sobre o problema das favelas", O Estado de São Paulo, 12/04/1960, MUD, pasta 3-04. 
92 Arcadas, Boletim do Centro Acadêmico XI de Agosto, Ano IV - nº 2 - 30/04/62, MUD, pasta 2 – 18.  
93 O Mudo, nº 2 - 17/01/62, MUD, pasta 2 - 02 (datilografado). 
94 O Mudo, nº 4 - 17/03/62, MUD, pasta 2-04 (datilografado). 



176

 Numa reunião, ocorrida em 26 de novembro de 1962, na casa do cônsul 

geral da Alemanha Federal, estavam presentes o vice-cônsul da Alemanha 

Federal, Dona Helena Matarazzo, um filho do industrial Krupp, Dr. João Batista 

Figueiredo, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Teuto-Brasileira, Dona 

Marta Teresinha Godinho e Dona Aureliana Bianco, representantes da Divisão do 

Serviço Social da Prefeitura, Dr. João Yunes, presidente do MUD, drs. Regis e 

Francisco Villac e a senhorita Nereide, ambos da equipe de direção do MUD, entre 

outros. O objetivo da reunião era discutir a questão da Favela do Tatuapé que 

havia se formado em uma área particular que se encontrava em litígio a mais de 

80 anos.95

 O interesse pela Favela do Tatuapé talvez se devesse ao fato de que ela, 

como o MUD reconhecia “situava-se num bairro potencialmente rico em 

recursos”.96 O plano que os estudantes tinham para a área foi discutido na FIESP 

em maio de 1963.97

 A favela do Tatuapé, da Moóca e do Vergueiro foram as áreas de atuação 

direta do movimento. Os desfavelamentos da Moóca e do Vergueiro, segundo eles 

próprios reconheceram em 1966, não foram satisfatórios devido à inexperiência do 

MUD e à urgência do processo. No Tatuapé pretendia-se aplicar os métodos de 

ação do MUD de forma plena. Esperava-se dar ênfase à educação preparatória 

dos favelados.98

 Apesar da “comunhão” de idéias e a vida confortável que tinham, o que 

possibilitava o financiamento do movimento, os estudantes do MUD não queriam 

se reconhecer como pertencentes à burguesia paulista que os apoiava. O certo é 

que havia uma diferença brutal entre as condições de vida desses estudantes e as 

dos favelados.  Numa reunião do MUD, na casa de uma das integrantes, em 1963: 

Camargo tocou um charlleston no piano. Marly comunicou que seus pais 
embarcariam para a Europa.99

95 O Mudo, nº 13 - 17/12/62, MUD, pasta 2 - 06 (datilografado) e texto sem identificação, 1965, MUD, pasta 
1 - 11 (datilografado). 
96 Gazeta do Tatuapé, 12 a 18/11/66, MUD, pasta 2 - 25. 
97 O Mudo, nº19 - 17/06/1963, MUD, pasta 2-09 (datilografado). 
98 “O que é o MUD”, 1966, MUD, pasta 1-14 (datilografado). 
99Idem. 
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 O próprio jornal do movimento reconhecia: 

Gozado, a Marly só fala em camponês, operário, reforma agrária, burguesia 
e outros assuntos, entretanto, bem que ela é burguesa nota: os pais na 
Europa, uma vilazinha em Guarujá e um Willis!100

 Na definição que davam de si próprios, porém, com um tom de certa 

ingenuidade, assumiam o caráter esportivo com que era encarada a atuação do 

movimento:
Nós somos os mudenses. Famosos pela nossa sigla. Não falamos, mas 
trabalhamos pelo bem estar dos favelados./ Somos mudos, não pela 
natureza. Mas por nosso próprio orgulho, Pois o que fazemos É puramente 
esporte./ Visitamos pobres aos domingos. De manhã, até o almôço Não 
damos esmolas, nem auxílios Apenas conselhos, incentivos educação. / É 
nosso esporte favorito Não há quadros de reservas, Somos todos titulares, 
Pois jogamos a valer Contra o quadro dos desiludidos./ Não aceitamos 
propinas, Nem que o céu venha abaixo O nosso jôgo é tão honesto Que 
não há juiz no campo.101

 Não se pode esquecer também a importante ligação do MUD com o 

Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, uma vez que teve sua sede 

provisória instalada na sede desse sindicato na Rua Álvares Machado, 22, 9° 

andar.102

 Apesar de, nos discursos, assumirem uma postura contrária à assistência 

social pura e simples, consideravam os favelados como seres carentes em todos 

os sentidos que, como pessoas humildes103, deveriam receber e ser educados 

para adaptarem-se à vida urbana.104 Num texto intitulado “Existências”, assinado 

por Silvia Ponso, pode-se observar como estava presente essa questão da 

carência.

Um barraco...Mais um...Outro ainda...Uma favela. Um aglomerado de lares, 
se é que se pode considerar um lar o desconforto, a miséria. Dentro de 
cada barraco mora uma família. Uma família? Não, o pai, a mãe e os filhos. 
Que fazem? Vivem. Vivem porque nasceram e só porque nasceram; por 

100 Idem. 
101 O Mudo, nº 2 - 17/01/62, MUD, pasta 2 - 02 (datilografado). 
102 "Amplo debate sobre o problema das favelas na Capital" , Jornal não identificado, 8/08/1961, MUD, pasta 
3-31. 
103 O Mudo, nº 18 - 17/05/63, MUD, pasta 2-08 (datilografado). 
104 O Mudo, nº 17 - 17/04/63,2-07 (datilografado). 
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isto vivem. Acordam com o Sol, deitam-se com o Sol. Que fazem? Vivem... 
Como se alimentam? Não se alimentam, comem. Trabalham? Aonde? 
Alguns por alguns dias para ganharem alguns tostões. E as crianças, que 
fazem? Vivem. Estudam? Aonde?!!! E os moços? Vagam errantes, inertes, 
sem ambições, sem sonhos...andam...vivem...vivem porque nasceram. E 
só porque nasceram. Qual será o futuro? Morrer. É a Lei. Passam um dia, 
vem outro, mais outro...um ano, outro ano, nada muda. Nascem, vivem 
porque nasceram e morrem porque é a Lei. Passam a existência em busca 
do nada. Os apitos das fábricas acordam a população. Suas máquinas 
começam a funcionar, as janelas se abrem em busca da luz do sol. Em 
todos os lares a luta cotidiana começa. O pai sai para o trabalho, a mãe 
para os seus afazeres, as crianças para a escola. Cada um busca de seus 
deveres, cheios de esperanças, cheios de ambição. Estão sempre lutando, 
disputando a árdua competição que é a vida. Cada dia um novo dia, cada 
noite um fruto de um dia e a esperança de um outro melhor. Que grande 
abismo os separa...e pensar que em nossas mãos está a solução...temos 
mãos fortes cheias de poderes, pois somos moços. É nosso o Brasil. 
Seremos nós os seus governantes. Seu destino está em nossas mãos. Não 
podemos fechar os olhos e cruzar os braços, ignorando os que não são 
fortes, os que vivem só porque nasceram. Devemos acordá-los do sono 
profundo que os embriaga, que os torna cegos. Façamos trabalhar todos os 
braços, façamos viver todos os homens. Não nos deixemos embriagar pelo 
prazer que nos dá a vida, que nós mesmos construímos, não nos deixemos 
morrer sem nada termos construído. Façamos o bem. Ajudemos àqueles 
que o destino não deu a mesma sorte que nos foi traçada. Basta darmos a 
mão, eles conseguirão levantar-se. São Homens, e os homens foram feitos 
do mesmo barro e no mesmo barro se transformarão. 105

  Havia basicamente uma preocupação moral com os favelados.106 Vistos 

como criaturas incapazes de desejar, de experimentar, de criar.  Os diretores do 

MUD achavam que os “visitadores”, estudantes encarregados das visitas aos 

locais, deveriam saber, antes que a própria comunidade, o que é uma favela, para 

depois explicar à essa mesma comunidade. 107

Visitadores
Sois aquele que visita pobres / Pobres que nada sabem da vida/ Mas, 
alguns espertos como que/ Buscam abusar do seu coração. 
Coração que nos alarga/ Cada domingo que passa./ Sois visitadores de 
almas,/ Que se escondem em corpos desfeitos,/ 
Desfeitos pela miséria, pela fome/ Por tudo que o cerca/ Sois o sol para 
cada um.../ 
Caminhai pelos barros do caminho/ Tropeçando sempre nos barracos 
mas,/

105 Arcadas, Ano IV - nº 2 - 30/04/62, MUD, pasta 2 - 18 (datilografado). 
106 O Mudo, nº19 - 17/06/1963, MUD, pasta 2-09 (datilografado). 
107 O Mudo, nº 18 - 17/05/63, MUD, pasta 2-08 (datilografado). 
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Dando sempre,/ Um pedacinho do vosso coração...108

Esses estudantes tiveram a oportunidade, com essa experiência, de 

conviver com pessoas vindas dos mais diferentes recantos do país e do mundo, 

pessoas que viviam em situação de extremo improviso e criação, e não puderam, 

por suas concepções estabelecias, compartilhar experiências, ampliar sua 

sensibilidade, compreender o conflito. Num texto de 1967, Marta Terezinha 

Godinho, na época assistente social da prefeitura, compara a favela à uma escola, 

institucionalizando a vida: “Quanto lição se aprende na favela do Tatuapé. (...) O 

MUD aprende muito naquela escola.” 109

Falavam no despertar do indivíduo, mas não discutiam a possibilidade do 

diálogo com os moradores. A esses não era dado espaço para que pudessem 

expor sua situação, suas opiniões e experiências de vida. Eram vistos e tratados 

pelos mudenses e pela imprensa da época como seres infantis, ingênuos, 

irresponsáveis.110 Raramente dava-se oportunidade para que eles se 

manifestassem, como nessa reportagem de 1967 sobre o despejo na favela Nova 

Brasília, no Tatuapé: 

- Me diga, moça, p'ra onde a gente vai sair? As casas da COHAB a gente 
não pode pagar. Meu marido não ganha nem salário mínimo e tem de 
sustentar cinco filhos. /e querem que a gente pague a vida inteira uma casa 
que nunca vamos poder pagar. 
- É, dona Maria...Pergunte a dona Rita o que ela faz. 
- Faço vale em cal e cimento e o pessoal do depósito vai guardando p'ra 
mim, até eu comprar o terreno. Tenho fé em Deus de logo ter o meu 
cantinho. Enquanto isso, encosto as bugigangas no muro em frente e fico 
rezando p'ra que não chova. 
Não se preocupe, dona Rita, pelo menos a senhora terá companhia - dona 
Conceição também prevê enconstar os trens no muro, ou ficar debaixo do 
pontilhão, até as coisas melhorarem. Até as coisas melhorarem... 111

Os favelados eram nomeados como os "desfavorecidos da sorte", tirando-

se assim qualquer responsabilidade social pela existência das favelas e 

ressaltando-se o acaso ou o destino como fatores preponderantes na formação da 

108 O Mudo, nº 5 - 17/04/62, MUD, pasta 2 - 05 (datilografado). 
109 O Mudo, nº 4 - 2ª fase - 2/07/1967, MUD, pasta 2 - 17 (datilografado). 
110 O Mudo, nº 18 - 17/05/63, MUD, pasta 2-08 (datilografado). 
111 O Mudo, nº 4 - 2ª fase - 2/07/1967, MUD, pasta 2 - 17 (datilografado). 



180

cidade. Ocultava-se, dessa maneira, a espoliação presente em todo processo, 

repetindo-se a estratégia bastante utilizada por setores interessados nos lucros 

advindos dessa situação.112 Mais uma vez o texto de Silvia Ponso, transcrito 

acima na íntegra, traz importantes revelações, desnudando o conservadorismo de 

uma sociedade que via como fracos os que viviam na miséria, colocando como 

modelo a típica família burguesa.113

 Quando se tinha que admitir alguma causa mais palpável do que a sorte 

para o surgimento das favelas não havia dúvida em apontar as migrações, 

especialmente a nordestina. No caso do Rio de Janeiro a SAGMACS (Sociedade 

de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais), 

coordenada pelo Padre Lebret e o sociólogo prof. José Arthur Rios da PUC-RJ e 

financiada pelo jornal “O Estado de São Paulo”, havia concluído que a maioria dos 

favelados não eram nordestinos.  Segundo os dados coletados pela SAGMACS, 

das 600 mil pessoas em quase 100 favelas no Rio, a maioria era interior do Rio de 

Janeiro ou de Minas Gerais.114

 Mas o problema, insistia Barros Ferreira, não estaria nas grandes cidades e 

sim onde Canudos eclodiu. O que teria feito com que essa miséria se 

“disseminasse” como uma epidemia pelo Sudeste foi a abertura das rodovias.115

Esse tipo de pensamento retirava qualquer responsabilidade das elites paulistas e 

escamoteava a participação essencial dos migrantes na construção das 

metrópoles brasileiras. 

 Quase nada se diz, nesses artigos e nos documentos do MUD, sobre a 

especulação imobiliária, a péssima distribuição de renda no país e a forma espúria 

como se deu a urbanização. Apenas nas conclusões do 1º Seminário Nacional de 

Estudo sobre o Problema Favela, realizado em 1965, menciona-se que as favelas 

seriam conseqüência “da estrutura agrária obsoleta, da falta de uma política 

agrária, de uma assistência ao agricultor, (...) que provocam o êxodo rural 

anômalo.” Tudo isso, reconheciam, unido à desorganização urbana, à 

112O Mudo, nº 20 - 17/07/1963, MUD, pasta 2-10 (datilografado). 
113 Arcadas, Ano IV - nº 2 - 30/04/62, MUD, pasta 2 - 18 (datilografado). 
114 O Estado de São Paulo, "A favela é a consequência de uma situação" - 10/04/1960, MUD, pasta 3-01. 
115 Diário da Noite, "Favela: prolongamento da miséria nos sertões" - 14/08/1961, MUD, pasta 3-36. 
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especulação imobiliária e a falta de planejamento que favorecia o crescimento de 

barracos.116

 No texto já citado de Marta Teresinha Godinho fica bem clara a associação 

migração/favela. A chamada “inadaptação” do migrante é considerada a 

responsável por sua situação de miséria. Ele deveria mudar seus valores rurais 

para adaptar-se à vida urbana e, conseqüentemente, melhorar de situação. 117

 Os resultados da pesquisa da SAGMACS sobre as favelas do Rio de 

Janeiro foram publicados no jornal que a encomendou, O Estado de São Paulo,

durante vários dias. Alguns pontos são bastante curiosos, como por exemplo o 

fato de classificarem os empregados domésticos, profissão muito comum nas 

favelas, ao lado dos chamados "biscateiros".118 A pesquisa também concluiu que a 

delinqüência estava ligada à instabilidade das famílias e dos locais de moradia. O 

interessante é perceber como essa delinqüência posteriormente se 

institucionalizou juntamente com a favela.119

 Em 1947 a mesma SAGMACS, coordenada pelo padre francês Lebret, que 

naquele momento lecionava na Escola de Sociologia e Política, havia realizado um 

estudo sobre a habitação em São Paulo. O Dr. Oscar Rezende Lima, médico e 

estudante da Escola de Sociologia e Estanislau Roberto Maiorano, também 

estudante foram diretamente responsáveis pelo estudo.120 Um dos objetivos era 

comparar as habitações existentes em São Paulo com as francesas, também 

analisadas pela SAGMACS. As principais conclusões que os pesquisadores 

chegaram foram que em São Paulo, diferentemente da França onde 

predominavam as habitações de tamanho médio, o que prevalecia eram os 

opostos: casas imensas e luxuosas em contraposição a habitações paupérrimas e 

minúsculas.

Os casebres são mais numerosos e mais deficientes que os franceses. São 
ocupados por uma população sem dúvida muito pobre e mal educada, que 

116 MUD, pasta 1 - 09. 
117 O Mudo, nº 4 - 2ª fase - 2/07/1967, MUD, pasta 2 - 17 (datilografado).
118 O Estado de São Paulo, "A favela é a consequência de uma situação" - 10/04/1960, MUD - pasta3-01. 
119 Idem. 
120 Os resultados desse estudo foram publicados pelo padre J. L. Lebret na Revista do Arquivo Municipal em 
abril-maio de 1951, sob o título “Sondagem preliminar a um estudo sobre a habitação em São Paulo”. 
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vive de recursos casuais, em um estado de absoluta falta de higiene, às 
vezes com uma cozinha rudimentar comum a diversas famílias. 
Por outro lado, encontram-se em muito maior número que na França 
habitações de grande luxo; possuem elas um refinamento e uma busca de 
conforto raramente realizáveis em nós.121

Imagem 11 – “Ruela com casas e barracos”, São Paulo, 1953.  
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: CXC1102

A desigualdade foi a principal conclusão a que chegaram. Entretanto, salientou-se 

nessa pesquisa que o fato de muitas famílias viverem apinhadas em São Paulo, 

dividindo cômodos minúsculos em habitações coletivas, não significava que não 

houvesse espaço suficiente para que se pudessem construir habitações 

confortáveis. O problema não era de densidade demográfica, mas de ocupação 

desigual. O relatório terminava com um tom otimista dizendo que ainda era tempo 

121 Idem.
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de reverter essa situação e “fazer de São Paulo uma cidade onde seja bom viver.”

 Em vários artigos de jornais encontrados na pasta de recortes do Dr. 

Agostinho Penteado –  integrante do MUD que ao longo dos anos colecionou 

todas as notícias que eram de interesse ao tema –  procurava-se frisar que 

existiam favelas em todo o mundo, inclusive em países europeus, o que, de certa 

forma,  justificaria a sua existência também em São Paulo. A solução apontada 

pelos articulistas estava sempre no urbanismo, na educação e na terapia. Tudo 

isso feito com o máximo de planejamento.122

 A partir de 1963, começa a surgir no Movimento uma preocupação em 

documentar os trabalhos para que possam ser recuperados futuramente. 

o trabalho deve ser registrado e não só ficar na tradição oral e seminários e 
outros trabalhos sôbre o MUD.123

 O Movimento que surgiu inspirado no desfavelamento da várzea do 

Canindé, começava a refletir sobre sua própria atuação. Em 1966, após 5 anos de 

fundação, concluíram alguns apontamentos sobre o que tinham realizado:  

  -Semana da favela, realizada anualmente.  

-I Seminário Nacional de Estudos do problema favela em 1965.

-Palestras em faculdades e cursos secundários.

-Participação em congressos.  

-Encontro com os governadores do Nordeste e com o Superinetendente da 

SUDENE, discutindo medidas de fixação do homem ao campo e controle das 

migrações.

-Mesa-redonda com autoridades federais, estaduais e municipais sobre a 

política habitacional.

-Conferência do Ministro de Planejamento sobre o Plano Nacional de 

Habitação, juntamente com o Instituto de Engenharia e o Instituto de Arquitetos do 

Brasil (região de São Paulo).

122 O Estado de São Paulo, "Mesa redonda para discussão da questão das favelas" - 10/05/1961, MUD, pasta 
3-16. "A favela e seus problemas debatidos no Teatro Bela Vista", jornal não identificado, 21/05/1961, MUD, 
pasta 3-18. V. Cy., O Estado de São Paulo, "Uma voz da favela" - 11/09/1960, MUD, pasta 3-05. 
123 O Mudo, nº19 - 17/06/1963, MUD, pasta 2-09 (datilografado). 



184

-Estudo da lei de criação do BNH e elaboração de emendas, algumas 

aprovadas.  

Colaboração na elaboração de projetos de lei.  

-Elaboração de um projeto-piloto de desfavelamento para a favela do 

Tatuapé.

Visita à experiências realizadas ou em andamento no Brasil.

-Relacionamento com todas as entidades e órgão governamentais que 

lidam com o problema.

-Convênio com a Divisão de Serviço Social da Prefeitura.

-Participação na Comissão Estadual de Desfavelamento.  

-Desfavelamentos da Favela da Moóca (102 famílias), do Vergueiro (98 

famílias - apenas uma parte da favela); em andamento estava o da Tatuapé (400 

famílias).124

 O que chama bastante a atenção é o fato de que o MUD, com essa 

atuação, parecia agradar a diversos grupos, muitos deles divergentes: “classes 

amedrontadas”, setores conservadores, mercado imobiliário, empresas, órgão 

públicos, imprensa, setores mais à esquerda, católicos conservadores e 

progressistas.  Através da documentação guardada, entretanto, não se pode 

conferir o que pensavam os moradores das favelas sobre a atuação do 

movimento. Apenas através de outras fontes, a voz dos mais interessados poderia 

se fazer ouvir, como por exemplo, através do registro literário de Carolina Maria de 

Jesus tão rudemente criticado em um dos artigos colecionados por Agostinho 

Penteado:

Com aspirações literárias frustradas, encharcada de leituras desordenadas, 
Carolina de Jesus tem a preocupação ingênua de recorrer com freqüência 
a um vocabulário escolhido. É o cacoete, tão comum entre os indivíduos de 
cultura rudimentar, de 'falar difícil'. 125

124 “O que é o MUD”, MUD, pasta 1-14 (datilografado). 
125 V. Cy., O Estado de São Paulo, "Uma voz da favela" - 11/09/1960, MUD, pasta 3-05. 
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Para o autor de tão duras palavras, que dizia que finalmente se via  “a face 

interior da chaga purulenta”, a voz de Carolina provocava um sorriso pela sua 

candura, inocência, sinceridade, denúncia, revelação do cotidiano monótono, 

fome, bondade e simplicidade. Mas, ao mesmo tempo ele confessava que a favela 

por dentro causava arrepios. Esse representante das “classes amedrontadas”, das 

quais nos falava Leeds, felicitava a saída de Carolina da favela, mas dizia que a 

vergonha, explicitada pela escritora, persistiria enquanto a favela existisse. E com 

uma dose de pieguice concluía seu texto: “Por que tanta miséria?”

Essa resenha de 1960 revela o sentimento com que foi recebido o livro de 

Carolina por uma parcela da sociedade e justifica o desmonte da favela do 

Canindé, símbolo da ignomínia para essa elite, no ano seguinte. 126

A opinião de Jorge Americano não estava distante da acima exposta. 
“Quarto de despejo” (ano de 1960), é um livro que descreve incidentes da 
vida da gente que sofre nas favelas (restos de lixo, amores, falatórios, 
penúrias).
Posto em foco o problema das favelas, a Prefeitura resolveu providenciar a 
sua extinção, começando pela do Canindé (1961). 
Não sei se quem escreveu o livro tinha noção do problema social, se queria 
desabafar a sua miséria, ou apenas queria exprimir-se literariamente. Nem 
sei se, ao escrevê-lo, previa o sucesso editorial, ou o efeito da extinção da 
favela do Canindé. Nem sei mesmo se o livro é causa próxima ou remota 
do fato. 
Pode bem ser, assim como um sopro mais forte do vento, ao tempo do 
degêlo, gera a bola de neve que se transforma em avalanche e alui parte 
da montanha, soterrando aldeias, que são favelas, como coincidiu no Peru, 
por obra da natureza, com a extinção da do Canindé, por obra humana. 
É doloroso que, por miséria, passado tempo, os que se salvaram da 
primeira, voltem a estabelecer-se no mesmo lugar, até à próxima 
catástrofe. Tal como, extinta uma favela, nascem outras, em qualquer área 
malsã, como furunculose da miséria, vagabundagem e crime.127

O MUD, aproveitando o livro e a fala de Carolina para abonar sua ação128,

levou essa iniciativa mais adiante, com o projeto de desmontar todas as outras 

126 A favela do Canindé, existente desde 1945 foi derrubada em doze meses e seus moradores foram 
distribuídos por 75 bairros diferentes. Desfavelamento do Canindé, São Paulo: Divisão de Serviço Social, 
1962. 
127 Jorge Americano. São Paulo Atual, p. 99. 
128 A então assistente social da prefeitura, Marta Teresinha Godinho, lembra-se que Carolina Maria de Jesus 
participou de palestras organizadas pelo MUD em vários locais do país.Cf. Robert M. Levine e José Carlos 
Sebe Bom Meihy. Cinderela Negra. A Saga de Carolina Maria de Jesus, Rio de Janeiro: UFRJ, 1994, pp.106 
e 120. Nicolau Sevcenko afirma que por trás do imperativo do desenvolvimento econômico estavam “as 
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favelas, começando pela do Vergueiro, incrustada em uma área de grande 

interesse imobiliário na Vila Mariana, atual Chácara Klabin, onde morou em um 

barraco por 20 anos Ana Moyses, reconhecida por seu trabalho artístico.129

A ação de reintegração de posse de parte do terreno onde ficava a favela 

do Vergueiro corria desde 1949. Em 1962 foi dada a vitória aos proprietários 

pertencentes à família Klabin, pela 6ª Câmara Cível. O despejo estava marcado e 

seria feito imediatamente, mas o MUD resolveu intervir. Procurou os proprietários 

e os fez ver que mais de 100 famílias despejadas em um só dia. A família Klabin 

concordou em adiar o procedimento por 30 dias. Enquanto isso o MUD continuava 

o trabalho nas favelas da Moóca e do Tatuapé. 130

Eram 98 barracos e 103 famílias que seriam atingidas pelo despejo no 

Vergueiro, mas ao todo a favela tinha mais de 8 mil moradores. Os representantes 

da família Klabin, proprietária da área desde o início do século, alegavam que o 

terreno havia sido alugado a um homem que o sublocou a terceiros que então 

permitiram a implantação da favela. Os pedidos de adiamento por parte do MUD 

continuaram a ser feitos, As negociações perduraram. As vitórias da família na 

justiça se sucederam e finalmente, em 1968, foi anunciada a breve extinção da 

favela com as últimas famílias sendo deslocadas para casas em Sapopemba. A 

área de 774.000m2 estava sendo liberada para a implantação do suntuoso bairro 

condomínio.

Aposentaram os bondes, enlataram a cerveja, correram com o sambista, 
enquadraram até os poetas. Lanchonetaram os botequins de mesinhas e 
cadeiras; pasteurizaram os restaurantes sórdidos do Centro e as cantinas 
do Brás, mas restaurante que se prezava era de paredes sujas, velhas! 
Plastificaram as toalhas, os jarros, as flores; niquelaram pastelarias dos 
japoneses, meteram tamboretes nos restaurantes dos árabes. Formicaram 
as mesas e os balcões. Puseram ordem na vida largada e andeja dos 

iniciativas para a eliminação das imagens mais degradantes da pobreza urbana, como as tentativas de 
desfavelização, projetos de conjuntos habitacionais populares afastados para os arrabaldes, procurando 
impor às cidades brasileiras a racionalidade que lhes faltava desde as origens coloniais.” “Mosaicos 
Movediços” in Pindorama Revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. São Paulo: Peirópolis, 2000, 
pp. 63-4.
129 Ana foi descoberta, nos anos 50, pelo jornalista Antônio Garini da Revista Cláudia, que publicou uma 
reportagem intitulada “Ana, a favelada que pinta”. O Estado de São Paulo, 8 de abril de 1998. 
130 Folha de São Paulo - "Plano de emergência do MUD para a favela do Vergueiro" - 2/01/62. 
(pasta 3)
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engraxates. Na batida em que vão, acabarão usando luvas.Caso contrário, 
farão cara de nojo ao bater a escova no pisante do freguês. Ficharam, 
documentaram os guardadores de carros. Silenciou-se a batucada na lata 
de graxa. Acrilizaram a sinuca.131

Imagem 12 - Imagem 13 –“Garoto engraxate”, São Paulo, SP, 1940. 
Hildegard Rosenthal / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: 005HRP085.004

A guerra na frente, a fome na gente, 
queremos paz. 
Oxalá, meu pai.132

131 João Antônio. “Abraçado ao meu rancor”, op. cit., p.103.
132 Disco Balbina de Iansã, trilha sonora do espetáculo teatral de Plínio Marcos, 1971 
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III. TRANSPASSE CULTURAL

Imagem 1 – Carolina Maria de Jesus e seus livros na Favela do Canindé, 1960. 
Jornal Última Hora, 15/06/60 / Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-Iconográfico. 

Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  
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3.1 Inscrição Delicada de “Rústico Alfabeto” em Superfície Instável 

Certa vez, o União da Barra do Catimbó recebeu o seguinte ofício: 
‘Ilmos. Srs. 
Do União da Barra do Catimbó 
Nós vem por essa mal-traçada linha chamar vocês aí pra jogar no campo 
da gente uma partida de futebol no domingo, que a gente só joga nesse 
dia, que nos outro a gente trabalha. Se vocês quiser vim, pode responder o 
ofício dizendo que vem, que é pra gente pendurar ele na tabuleta do boteco 
do Almeida pros sócio do time da gente poder ver que vocês aceitou e se 
na hora vocês ficar com medo e não vier eles não ficam pegando no pé da 
gente e dizendo que essa diretoria não tem ninguém que sabe tratar jogo. 
Agora se vocês não tão a fim de encarar a gente, então, é pobrema de 
vocês. O Flor do Ó não tem medo de ninguém. (Assinado: Olavo Silva – 
Diretor Esportivo do Flor do Ó)1

O convite estava feito, e a palavra escrita era a prova que poderia ser 

mostrada a quem duvidasse e quisesse ver. Ver e nem sempre ler.  O 

encantamento da palavra escrita se tornava maior se o que foi grafado não 

pudesse ser lido. Isso não significava que não pudesse ser decifrado.

Seu caminho é o das palavras. Come elas, bebe elas. Descobre as 
energias que elas podem desencadear. Dá um peso a cada uma delas. As 
que vêm e as que vão. Dá ritmo a cada palavra. Relaciona cada uma delas 
com uma cor. Muita gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas. 
Grupo. O segredo está na energia que cada palavra pode carregar.2

O cigano ao revelar o segredo a Plínio Marcos que, naquele momento, era 

o palhaço Frajola, entendia do assunto. Sabia que a palavra falada tinha um poder 

que estava além da compreensão racional, além da sistematização dicionarística, 

além de qualquer explicação. A força estava no ritmo, na cadência, na 

1 Plínio Marcos. Histórias das Quebradas do Mundaréu, op. cit., p. 44. 
2 Plínio Marcos. “O primeiro mergulho em direção à fonte” Prisioneiro de uma Canção, op. cit., p.70. 
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enunciação. A palavra escrita, então, essa tomava cores de feitiçaria por ser muita 

vezes impenetrável, indisfarçavelmente misteriosa e detentora de poder. 3

Os diretores do Flor do Ó, moradores das Quebradas do Mundaréu, 

também sabiam e se utilizavam disso. A palavra falada apenas, não era mais 

suficiente. O menino de recados era obrigado, agora, a carregar o ofício e pedir 

confirmação.

Eu preciso destas palavras escrita.4

Era o grito urgente de Arthur Bispo do Rosário em seu transe místico em 

busca do seu inventário, da sua justaposição, cadeia, associação, relação, do seu 

esquema, registro. Assim ele ordenava o seu mundo, controlava as partes, unia o 

divergente numa mesma composição.5 Essa tarefa era urgente e não poderia ser 

negada.

Não tenho sossego com os versos que duplicam na minha cabeça.6

A necessidade de escrever sentida por Carolina ao chegar a São Paulo, no 

início da década de 40, estava relacionada a essa percepção. A oralidade tão viva 

em seu grupo de origem – apesar de fragmentada pela experiência anterior da 

escravidão e das sucessivas inclusões decorrentes do processo migratório – não 

era mais funcional nesse novo entorno e não trazia mais em si a memória da 

coletividade, uma vez que suas relações familiares e de vizinhança estavam 

rompidas.7 Em Sacramento ela não sentira em nenhuma oportunidade desejo de 

3 Sobre o poder mágico das palavras e das fórmulas encantatórias cf. Richard Kieckhefer. Magic in the Middle 
Ages, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
4 FERNANDEZ, José Roberto Alves Olmos. A Condição Paradoxal, op. cit., p. 29.
5 Idem, p. 30. 
6 Carolina Maria de Jesus. “Na Casa de Alvenaria” in Meu Estranho Diário, op. cit. p. 164. 
7 Sobre a questão da oralidade cf. Eric Havelock A Musa Aprende a Escrever. Reflexões sobre a Oralidade e 
a Literacia da Antiguidade ao Presente, tradução de Maria Leonor Santa Bárbara, Lisboa: Gradiva, 1996 e A
Revolução da Escrita na Grécia e suas Conseqüências Culturais, tradução de Ordep José Serra, São Paulo: 
Editora da UNESP, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. Também pode-se destacar o trabalho de Walter Ong.
Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London and New York: Methuen, 1982. 
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escrever. Seu anseio era por ouvir ou ler histórias, aprender, reter, guardar, 

modificar em sua mente, rememorar. Gravava com perfeição os discursos de Rui 

Barbosa lidos pelo senhor Manoel, apreciava com imenso prazer as narrativas de 

seu avô. Falava com os vizinhos, enfrentava o juiz, discutia com a professora, 

respondia à sua mãe e fazia um milhão de perguntas. Carolina ainda não tinha se 

tornado uma pessoa silenciosa, característica pela qual seria lembrada depois.  

Ele, chamado de o Sócrates Africano, trazia consigo, na pequena cidade de 

Minas Gerais, a memória que preenchia o tempo da infância de Carolina. Anos 

depois ela escreveu: 

Os homens ricos iam visitá-los, e ficavam horas e horas ouvindo-o e saiam 
dizendo: foi uma pena não educar este homem, se ele soubesse ler, ele 
seria o homem. 8

O que mais encantava Carolina era a sabedoria de um homem 

reconhecidamente pobre e que nunca pôde estudar. Ela se admirava e orgulhava-

se disso. Era para a casa dele que ela corria quando apanhava de sua mãe. Era 

ali, naquele pequeno casebre que, sem sombra de dúvida, estava sua afetividade. 

A casa do vovô era tão pobre! 
Ele catou quatro forquilhas e enterrou-as no chão. Pôs dois travessões e as 
tábuas. A cama com um colchão de saco de estopa cheio de palha. Um 
coberta tecida no tear, um pilão, uma roda de fiar o algodão, uma gamela 
para lavar os pés e duas panelas de ferro. Não tinham pratos, comiam na 
cuia.9

Havia outro contador de histórias na família, seu tio, casado com a tia Ana. 

Ele não gostava de trabalhar, mas adorava sentar-se e falar. Como o avô de 

Carolina, ele não sabia ler.10 Mas Carolina sabia o poder da palavra falada. 

Na escola Carolina penetrou forçadamente no universo da leitura quando 

sua professora para assustá-la desenhou no quadro negro a figura de um demônio 

8 Carolina Maria de Jesus, “O Sócrates Africano” in Cinderela Negra, op. cit. 
9 Carolina Maria de Jesus. Diário de Bitita, op. cit., p. 25. 
10 Idem, p.65. ao contrário da mãe de Carolina que falava muito pouco, idem, p.11. 
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na lousa com um tridente transpassando uma criança. A mensagem era clara para 

Carolina, se ela não aprendesse a ler até o final do ano, sabia o que lhe estava 

reservado. Rapidamente sentiu-se motivada a estudar.11 E ao final do ano o 

transpasse foi feito, ela não escapou como previra a professora. Quando percebeu 

que, como por encantamento, possuía o domínio da leitura, em júbilo, começou a 

ler todas as placas que encontrava pelo caminho da escola até sua casa: “Casa 

Brasileira Armond Goulart”, “Farmácia Modelo”... Ao chegar em casa procurou 

desesperadamente algo em que pudesse exercitar seu novo poder. Abriu gavetas, 

revirou. Nada. Era uma casa sem livros, sem inscrições. Era um universo da 

oralidade. Pela primeira vez Carolina percebeu. A partir daí passou a compreeder 

o código que antes era dominado apenas pelo senhor Manuel, o leitor oficial da 

comunidade. Agora Carolina adquiria uma certa desconfiança pelo que não podia 

ser escrito. O que era claro, nítido, correto, ordenado, para ela era o que podia ser 

escrito e gravado. O universo da oralidade é que se tornava misterioso por sua 

indisciplina e falta de fixidez. Em Quarto de Despejo, nas anotações do dia 1º de 

julho de 1958, manifestou essa desconfiança: 

Eu não gosto do Kubstchek. O homem que tem um nome esquisito que o povo sabe 
falar mas não sabe escrever.12

 Suas leituras mais prolongadas, entretanto, só tiveram início quando uma 

vizinha lhe emprestou o romance Escrava Isaura. A partir desse dia, Carolina não 

parou mais. Desenvolveu um gosto imenso pela leitura que passou a exercitar 

diariamente. Começou também a considerar que algumas pessoas não gostavam 

dela apenas porque sabia ler. Com a morte do avô e o aprendizado da leitura, 

Carolina foi adquirindo cada vez mais um senso de independência e 

individualidade, não se sentindo mais pertencente ao lugar onde nascera. Sua 

afetividade agora depositava-se nos livros que nunca mais abandonou. Ficou 

impressionada com as histórias de vida dos santos, mas mais ainda com um livro 

em especial, encontrado junto com outros, todos abandonados em caixotes sobre 

11 Idem, p. 125. 
12 Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, op. cit., p.78.
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os quais Carolina armava sua cama em uma das casas nas quais trabalhou. Era 

ele o Dicionário Prosódico de João de Deus. 

Era a primeira vez que eu via um dicionário. Quando compreendi a 
finalidade do dicionário, procurei a palavra níveos, e sorri satisfeita, porque 
tinha algo atraente: os meus dentes.13

Ao deixar esse emprego, Carolina levou consigo o dicionário e com ele 

pôde ler Os Lusíadas de Camões. Não o largava mais, era um livro encantado que 

abria portas antes cerradas. Com essa chave, todos os livros se abririam para ela. 

Em seu entendimento, o dicionário era um livro de sabedoria. Para os outros que a 

viram sentada na praça com o seu dicionário, era um livro de feitiçaria. Foi 

acusada de portar em praça pública o Livro de São Cipriano.14 Afinal, que outro 

livro poderia ser tão grosso e tão pesado assim? 

Era o único livro que os incientes sabiam que existia e existe. Começaram 
a propalar que eu tinha um livro de são Cipriano. E comentavam: - Então 
ela está estudando para ser feiticeira, para atrapalhar a nossa vida. O 
feiticeiro reza, e não em chuva; o feiticeiro reza, vem a geada.15

Quando chegou a São Paulo, trazendo em sua mente fragmentos dos livros 

que leu, das histórias que ouviu, das leituras que escutou. Carolina tomou para si 

o papel para que antes fora reservado ao seu avô, mas agora através da escrita. 

Primeiro os versos vinham a sua cabeça, espontaneamente, ela os declamava. 

Depois do encontro com a cidade, começou a registrá-los. Procurou incorporar e 

adaptar esse novo instrumental ao que aprendera com o seu avô, ao que escutou 

das leituras coletivas de Seu Manoel. Seria diferente se fizesse o inverso.

Tudo ocorreu como se a escrita, aprendida nos dois anos que passou na 

escola, tivesse sido utilizada em um momento de perigo, quando o sentido de 

comunidade estava fadado ao esquecimento e à desagregação. Esse momento de 

perigo foi aquele da migração para uma cidade em que a tônica começava a ser 

13 Idem, p. 175. 
14 Idem, p. 178. 
15 Idem, ibidem. 
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simultaneamente o espalhamento e a aglomeração do diverso. Situação paradoxal 

que de início mostrou-se um campo fértil para a criação.

Carolina, de ouvinte e leitora, passou para a poesia declamada e cantada, 

depois escrita e finalmente para o texto impresso. Com o tempo foi adotando 

novos gêneros literários como o diário-crônica, o romance e os provérbios. Tudo 

de forma muito rápida após sua chegada à capital. Continuou lendo e encontrando 

afinidades entre os livros que encontrava no lixo e seus próprios pensamentos. 

Havia pontos de intersecção entre essas duas instâncias e ela os reconhecia 

perfeitamente. Assim foi que conheceu Euclides da Cunha, Machado de Assis e 

Monteiro Lobato. 

O cineasta Ozualdo Candeias, em depoimento, também revelou seu apreço 

pela literatura. Afirmava ter lido Os Sertões, Dostoievsky, Guimarães Rosa e uns 

vinte ou trinta livros de contos. 

Li Guimarães Rosa e nunca tive problemas para entender e muito menos 
Euclides da Cunha, uma que eu sou meio caipira também, acho que 
facilita.16

Quando pensamos no caso de Menocchio, o moleiro de O Queijo e os 

Vermes de Ginzburg, que, como Carolina, sentia as idéias brotando em profusão 

na sua mente, lembramos que ele não era um escritor, mas um leitor 

extremamente criativo, surgido com a disseminação da imprensa. Ele expressava 

oralmente suas idéias, atuando coletivamente.17 Carolina talvez não tivesse mais 

tempo ou espaço para isso. Sua criação escrita se dava nas madrugadas, dentro 

de seu barraco, enquanto os filhos dormiam. Assumiu o papel de um griot sem 

audiência, aquele que tem o repertório mítico-poético da comunidade, tem a 

grande memória coletiva, mas não tem para quem anunciá-la. Quando a memória 

passou a ter cada vez mais relação apenas com a vida pessoal, afastando-se do 

conhecimento de todos, a figura do griot tornou-se desnecessária. Ele foi 

substituído por outros elementos. Talvez Carolina tenha tentado tomar esse papel 

16 Candeias, 80 Anos, op. cit., p. 17.
17 Carlo Ginzburg. O Queijo e os Vermes. O Cotidiano e as Idéias de um Moleiro Perseguido pela Inquisição,
tradução de Maria Betania Amoroso, 3ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
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para si, mas num momento e num local em que só o podia fazer através da escrita 

e solitariamente. Era preciso registrar tudo o que via e ouvia, bem como suas 

impressões, opiniões e memórias. Em segundo lugar, era necessário fazer com 

que suas palavras fossem lidas e ela se empenhou em conseguir isso. 

Um dia apoderou-se de mim um desejo de escrever: escrevi.
Desde esse dia eu comecei a fazer versos. É que as pessoas em São 
Paulo, pensam com mais intensidade. Por isso é que o meu cérebro, 
desenvolveu-se. 18

Em 1952 Carolina procurou a redação do jornal Última Hora, levando 

alguns de suas poesias manuscritas, deixou-as com os repórteres juntamente com 

a anotação de seu endereço. Alguns dias depois, intrigados, eles foram procurá-la 

e a encontraram na favela do Canindé. Essa visita rendeu uma reportagem de 

página inteira no jornal e a esperança de que algum dia seus livros de poesia 

seriam impressos. Para ela isso tinha uma importância fundamental.19

18 Carolina Maria de Jesus. “Minha Vida...” in LEVINE, Robert M. e MEIHY, José Carlos Sebe Bom. 
Cinderela Negra. A Saga de Carolina Maria de Jesus, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994, p. 185. 
19 As poesias de Carolina, com exceção de alguns versos impressos em reportagens jornalísticas, só foram 
publicadas bem depois de sua morte. Cf. Antologia Pessoal, op. cit. 
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Imagem 2 – Carolina Maria de Jesus., São Paulo, 1952, Jornal Última Hora.  
Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-Iconográfico. Código: ICO-UH-0369  
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Em seu primeiro livro, Quarto de Despejo, escreveu: 

O que eu sempre invejei nos livros foi o nome do autor. Eu li o meu nome 
na capa do livro. (...) Fiquei emocionada. (...) É preciso gostar de livros para 
sentir o que eu senti. 20

Segundo Elizabeth L Eisenstein,

O desejo de ver o próprio trabalho impresso (fixado para sempre com o 
próprio nome em antologias e fichários) nada tem a ver com a vontade de 
traçar linhas que jamais seriam fixadas de forma permanente, ou que 
poderiam ser perdidas para sempre, ser alteradas ao serem copiadas, ou 
mesmo – caso fossem realmente memoráveis – tornar-se objeto de 
transmissão oral, sendo atribuídas finalmente a um”anônimo21

Quando vivia próxima a seu avô em Sacramento, ela era Bitita. Na escola 

passou a ser Carolina Maria de Jesus, o que lhe causou profundo desagrado. 

Queria continuar sendo Bitita, mas já era Carolina. O nome que seria impresso era 

aquele que pertencia ao universo letrado, Bitita era inteiramente oral. A diferença 

precisava ser marcada, reservando-se a cada nome o seu devido lugar. 

Ao escrever Carolina fixou palavras que quando ditas tinham um outro 

peso, outro significado, pois eram impermanentes. Antes disso, entretanto, relatou 

ter passado por uma transição, uma mudança que se dera com sua chegada à 

capital:

Que desordem mental tremenda, sentia idéias que eu desconhecia como 
se fosse alguém ditando algo na minha mente.22

As vezes eu saia vagando sem destino para distrair-me um pouco e 
descongestionar a mente. Quando eu escrevia tinha a impressão que o 
meu cérebro normalizava-se. Que alivio!23

20 Carolina Maria de Jesus. Casa de Alvenaria Diário de uma Ex-favelada, São Paulo: Livraria Francisco 
Alves, 1961, p.33
21 Elizabeth L. Eisenstein. A Revolução da Cultura Impressa. Os Primórdios da Europa Moderna, tradução 
de Osvaldo Biato, São Paulo: Ática, 1998, p. 101.. 

22 Diário de Bitita, p. 185. 
23 Idem, p. 186. 
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Seus escritos para acalmar a mente foram os mais diversos: poesias, 

romances, diários. Registrados nos suportes mais variados: cadernos velhos, 

papelões, restos de jornais. Materiais esses catados no lixo da grande cidade. 

Carolina, como o jagunço Riobaldo de Guimarães Rosa, inventou-se no 

gosto de especular idéias.24 E também, como ele, apreciava as histórias 

inventadas “sem os erros e volteios da vida.”25 Escrevia, como ela mesmo 

interpretava,:  para “desafogar as misérias que enlaçava-me igual o cipó (...).”26

Essa sensação era diferente da de João Antônio que interpretava em sua 

necessidade de escrever uma forma de se desculpar por não pertencer mais ao 

universo da oralidade plena, por ter ido e vindo por outras dimensões. 

só escrevo porque tenho uma consciência culposa. Um homem limpo vai 
para casa e dorme. Ou vive, ama. E não há fantasmas que o atormentem. 
Um homem de bem dorme.27

A escrita para Carolina, como para João Antônio, se transformou numa 

forma de desvio e viração. Ela catava lixo e recolhia histórias, juntava tudo em seu 

barraco na favela do Canindé, para onde se mudou em 1948, e depois saia para 

vender a sucata e tentar publicar seus escritos, enviando manuscritos para várias 

editoras, inclusive nos Estados Únicos, esperando uma resposta que nunca 

chegava. Ela era uma artista do resíduo, desviava os usos dos materiais e das 

palavras, contornava os obstáculos e empreendia incursões arriscadas para 

“caçar”.

Em 1960 Carolina publicou Quarto de Despejo, após mostrar seus 

manuscritos para o jornalista Audálio Dantas. O livro foi montado com fragmentos 

do seu diário, no qual anotava tudo o que ocorria no seu dia-a-dia na favela, desde 

1955.  Não era esse o seu desejo, ela preferia ter publicado sua obra ficcional. 

24 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas, 19ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (1ª ed. 
1956), p. 26. 
25 Idem, p. 101. 
26Carolina Maria de Jesus. Casa de Alvenaria. Diário de uma Ex-favelada, Rio de Janeiro: Editora Paulo de 
Azevedo / Livraria Francisco Alves, 1961, p. 29.
27 João Antônio. “Abraçado ao meu rancor”, op. cit., p. 77.
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Mas era o desejo do repórter que previa o sucesso daquela revelação que serviria 

futuramente ao projeto de desmantelamento das favelas.28

Não nasci para ser teleguiada.29

O meu temperamento, é de ser livre igual a brisa.30

Esse temperamento, ou melhor, esse desejo em marcar sua individualidade 

em um universo que tendia não mais à comunidade, mas à estandardização, 

colocou-a em confronto com aqueles que queriam dirigi-la. Esse desejo de 

liberdade já estava expresso na condição de migrantes e imigrantes da maioria 

dos moradores das primeiras favelas de São Paulo. Com consciência ímpar 

Carolina traduziu em versos sua interpretação para as razões dessa 

movimentação do campo para a cidade: 

Colono não tem futuro  

E trabalha todo o dia 

O pobre não tem seguro  

E nem aposentadoria

Ele perde a mocidade 

A vida inteira no mato 

E não tem sociedade 

Onde está seu sindicato? 

Ele passa o ano inteiro 

Trabalhando, que grandeza! 

Enriquece o fazendeiro 

E termina na pobreza.31

28Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Diário de uma Favelada, São Paulo: Francisco Alves, 
s.d.. (1ª ed. 1960) 
29 “Na Casa de Alvenaria”, op. cit., p. 154. 
30 Idem, p. 168. 
31 Carolina Maria de Jesus. “O colono e o fazendeiro” (poema escrito no início dos anos 40) in  Antologia 
Pessoal, organização de José Carlos Sebe Bom Meihy, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996, p. 148. 
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E na década de 60, Carolina concluiu: 

nós os favelados somos os colonos que cansamos de ser expoliandos e 

deixamos as terras e os seus donos. percibi que o fazendeiro indiretamente 

contribuiu, para implantar as favelas nas grandes cidades.32

 A sua escrita também se tornou denúncia. 

É que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para 

construir os edifícios, nós os pobres que residíamos nas habitações 

coletivas fomos despejados e ficamos debaixo das pontes. É por isso que 

eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós os 

pobres somos os trastes velhos.33

Em seu romance Pedaços da Fome publicado em 1963, com recursos 

próprios, a protagonista, Maria Clara, vive uma situação como essa quando é 

obrigada a trocar o cortiço em que vivia em Guarulhos pelas ruas da cidade de 

São Paulo: 

Na vila ninguém dormiu pensando onde conseguir casa. Na casa de Maria 

Clara a coisa ia ser mais difícil. Com seis filhos onde é que iriam morar?” 

Ela não quis dar os filhos aos padrinhos.34

Na rua, porém, a família de Maria Clara não conseguiu ficar. A prefeitura 

rapidamente recolheu seus filhos e seus poucos pertences. A alternativa oferecida 

pelas autoridades foi um barraco em uma favela na várzea em terreno municipal. 

Carolina viveu situação semelhante.

O espalhamento foi sempre estimulado. O motivo oficial alegado para isso 

era que ele facilitava a integração no novo meio, rompendo laços com o passado. 

Mas, ele era acima de tudo, uma forma de dissolver as solidariedades que 

32 “Na Casa de Alvenaria”, op. cit., p. 175. 
33 Casa de Alvenaria. Diário de uma Ex-favelada, op. cit., p. 17. 
34 Carolina Maria de Jesus. Pedaços da Fome, São Paulo: Editora Áquila, 1963, p. 162. 
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porventura houvesse se formado e que poderiam causar perturbações ao poder 

instituído. Dispersando procurava-se diluir a memória do que foi a favela, mas 

Carolina, como que percebendo esse caminho, gravou fragmentos dessa memória 

antes da dissolução. 

A vendagem do livro de Carolina foi fabulosa, 10 mil livros em três dias, 90 

mil cópias em seis meses. Sendo ele depois traduzido para treze línguas em mais 

de quarenta países. Carolina surgiu como uma celebridade e a favela do Canindé 

ganhou uma visibilidade nunca antes alcançada. Os moradores a viram como 

espiã, oportunista e denunciante. Sua passagem para o lado de lá, a casa foi 

considerada uma traição. As pedras que foram lançadas contra ela, no momento 

de sua saída da favela, marcaram o desligamento.35

O lado de lá, entretanto, não era a casa de alvenaria ou o mundo dos ricos, 

como foi muitas vezes argumentado, era sim o universo da cultura letrada. 

Carolina sempre foi vista com desconfiança pelos moradores do Canindé porque 

falava pouco e estava sempre tracejando algo, incompreensível para muitos. Foi 

chamada de feiticeira não pelas ervas que colhia, as rezas que pronunciava ou os 

espíritos que ouvia, mas pela incessante atividade exercida nas sombras do 

barraco, pela madrugada a fora, a luz de querosene. Que ritos eram aqueles? 

Quais entidades evocava? Não era mais a leitura de um suposto livro de São 

Cipriano, era muito mais assustador. Era a escrita mágica de quem reconhecia os 

dois códigos: o oral e o escrito. Era a escrita do transpasse.  

Para a elite intelectual paulistana, que nunca a aceitou plenamente, ela era 

“estranha”, qualificativo sempre usado para designá-la, porque ousou penetrar no 

código vedado aos mais pobres.

Para o imenso contingente de migrantes do qual fazia parte, ela aderira ao 

mundo do controle ditado pelas palavras. A grafia de Carolina os insultava porque 

muitos conheciam a letra somente como forma arbitrária de execução: despejo, 

expulsão das terras, imposição da lei, denúncia policial ou jornalística. O universo 

da criação para eles estava reservado à cultura oral e à gestualidade: as 

35 Na cinemateca brasileira estão guardadas as imagens filmadas no dia da saída de Carolina da favela. Ela 
relata o apedrejamento em Casa de Alvenaria, op. cit. 
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recitações coletivas, os versos cantados, as histórias narradas, os passos da 

dança seguindo o ritmo. 

Não foi por acaso também que Carolina foi sistematicamente desestimulada 

pelos intelectuais que a reconheceram a publicar suas criações de caráter mais 

literário e à exercitar seu veio artístico cantando e atuando. Ela deveria 

permanecer apenas no âmbito da denúncia. Mas Carolina fugia dos moldes e 

negava-se a colaborar. Ela nunca passou efetivamente para o que eventualmente 

poderia ser imaginado como uma outra margem, manteve-se no turbilhão do rio, 

no meio da travessia. 

Após sair da favela em 1960, seu sentimento de desenraizamento só 

aumentou, fazendo com que várias vezes lamentasse a mudança do Canindé e 

considerando-se sempre ao lado dos pobres. Enquanto a favela perdurou, fazia 

visitas periódicas a alguns de seus antigos vizinhos. Não tinha saudades da 

miséria, mas do contato com suas fontes de criação. 

para mim o mundo é um salão de baile. toca-se uma música chamada 
‘vida’. Eu danço. Danço. E não açerto o passo.36

Escreveria ela em 1962. 

Seu primeiro livro, merecedor de inúmeros elogios na imprensa enquanto 

denúncia social, foi também alvo de escárnio, como se viu no capítulo anterior: 

Com aspirações literárias frustradas, encharcada de leituras desordenadas, 

Carolina de Jesus tem a preocupação ingênua de recorrer com freqüência 

a um vocabulário escolhido. É o cacoete, tão comum entre os indivíduos de 

cultura rudimentar, de 'falar difícil'. 37

O arrepio provocado pelo livro de Carolina, se faria ainda maior com seu 

segundo diário: Casa de Alvenaria, em que relatava os acontecimentos após o 

encontro com Audálio Dantas e a publicação de Quarto de Despejo. 

36 “Na Casa de Alvenaria”, op. cit., p. 184. 
37 V. Cy., O Estado de São Paulo, "Uma voz da favela" - 11/09/1960, MUD, pasta 3-05, (Acervo LAP – 
Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação – FAU-USP).  
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Esse livro por desvendar a “sala de visitas” e não mais o “quarto de 

despejo” foi considerado impertinente. E aí a denúncia deixou de interessar. 

Carolina havia praticado o desvio mais uma vez e continuaria assim, por toda a 

vida, projetando a sua sombra que significava inserção, buscando um refúgio, um 

canto no sítio em Parelheiros onde morreu em 1977, procurando ocultar-se para 

poder entoar sossegadamente seus versos. 

No topo de uma colina 

Construí uma cabana 

De manhã surge a neblina 

Que a natureza promana. 

Quem reside nesta casinha 

Que é um verdadeiro primor 

Eu e a minha mãezinha 

A quem dedico o meu amor. 

Quando o sol deixa o poente 

Tudo encanta na colina 

Surge a noite lentamente 

Tudo é belo, e me fascina. 

Minha mãe sempre cantando 

É amável e carinhosa 

Passa os dias cuidando 

Dos seus canteiros de rosas. 

Como é lindo o meu viver! 

Nesta cabana que eu fiz 

Creio que... eu posso dizer: 

Graças a Deus, sou feliz! 38

38 “Sou Feliz” in Antologia Pessoal, op. cit., p. 101. Praticamente toda a obra de Carolina Maria de Jesus 
encontra-se esgotada no Brasil. Até onde pude constatar, apenas a Biblioteca do Congresso dos Estados 
Unidos, em Washington, possui a coleção completa de seus livros. No Brasil, a Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro não dispõe de nenhum exemplar de Provérbios publicado em 1965 pela Luzes Gráfica Editora Ltda. 
Em São Paulo, as bibliotecas em geral apenas possuem exemplares de Quarto de Despejo. Existe um 
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Imagem 3 – Edição alemã de Quarto de Despejo. 

exemplar de Casa de Alvenaria no Instituto de Estudos Brasileiros da USP e um exemplar de Pedaços da 
Fome na Biblioteca Florestan Fernandes, da FFLCH-USP. 
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Imagem  4 – Edição alemã de Casa de Alvenaria. 
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Imagem 5 – “Fila de ônibus no Vale do Anhangabaú”,São Paulo, 1953 
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código: CXC2105 
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Imagem  6 – Banca de jornal no centro de São Paulo, 1953 
Alice Brill / Acervo Instituto Moreira Salles. Código:  CX2110 
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3.2 Mínimos Gestos Divergentes 

Por onde andará Germano Matias? Magro, irrequieto, sarará, sua ginga da 
Praça da Sé, jogo de cintura da crioulada da Rua Direita? E o que foi que 
fez, maluco, azoado, de seu samba levado na lata de graxa?39

A pergunta de João Antônio não se refere apenas a presença física de um 

grande sambista que teve o auge de sua carreira nos anos 60 em São Paulo, mas 

a uma indagação muito mais profunda. Onde foi parar aquela espontaneidade que 

o escritor sentia presente quando estava entre os batutas do Morro da Geada? 

Onde foi parar a divergência? O seu livro Abraçado ao meu Rancor trazia essa 

consciência forte de uma singularidade perdida. 

Quando a arte tornada independente representa seu mundo com cores 
brilhantes, um momento da vida envelheceu e não se deixa rejuvenescer 
com cores brilhantes. Deixa-se apenas evocar na lembrança. A grandeza 
da arte só começa a aparecer no ocaso da vida.40

O João Antônio que usava o cadarço do tênis como marcador de página, 

que conduzia sua escrita como quem conduz seus passos pela cidade, 

desprendido pela movimentação, fazia essa questão a si próprio. Cada vez mais a 

sua obra voltava-se para o lugar e a época em que ainda estava abraçado ao seu 

afeto. Na década de 1980, ele buscava desesperadamente onde poderia 

encontrar a espontaneidade de Germano Matias; a espontaneidade da mulataria

do Encantado no Rio de Janeiro, o subúrbio da Central do Brasil, antes de 

Madureira e depois do Méier, no qual seus moradores; onde encontraria a 

espontaneidade dos negros do terreiro que visitou em Ponta de Areias, 

Uma enxurrada de beleza, pureza, de cores, sons, de crença. Neste 
quilombo sou um oré. 

39 João Antônio. “Abraçado ao meu rancor”, op. cit. 
40 Guy Debord. A Sociedade do Espetáculo,op. cit., tese 188. 
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E, nestas belezas, até o homem de pouca fé se comove. 
Estes atravessaram quatrocentos anos de resistência e guardaram os seus 
trazidos da África. Tiveram de manter os seus cantos e danças, 
dissimulada, sorrateiramente, escondidos nos morros, encafuados nos 
matos, nas senzalas. Quilombados. Resistiram ao chicote, aos grilhões, ao 
pelourinho, à estupidez da escravidão. E estão aí, vivos. Vou lá eu, mestiço 
ou mulato claro e nascido livre, filho deste com aquela, me meter na 
investigação da profundidade dos eguns?41

Aqui se gosta da beleza, do ritmo e do que é corporal, musical e vem de 
dentro.42

Ou seja, gostava-se do que é exuberante, do que vinha em excesso, do que 

não se podia controlar. João Antônio percebia que ele mesmo, com o decorrer dos 

anos e o envolvimento cada vez maior com o jornalismo perdera a 

espontaneidade. A insatisfação por não dedicar mais tempo à literatura, deixou-o 

numa “sinuca”, colocou-no em confronto com o que ele estava se tornando e o 

que gostaria de ainda ser. No conto “Sinuca” de Malhação do Judas Carioca,

1975, escrito no Rio de Janeiro o jogo e o malandro são descritos em seus 

pormenores, com um teor informativo ausente nos primeiros contos de João 

Antonio. Tem-se a nítida impressão que a espontaneidade cedeu lugar à 

necessidade de esclarecimento quase didático para um público específico, 

distanciado, como nesse momento também o próprio João Antonio, dessas 

malandragens. O escritor havia a muito deixado de ser um “parceirinho” para se 

dedicar aos seus negócios jornalísticos, literários, empresariais e políticos. Nesse 

conto explica João Antonio: 

Bilhar para os família, snooker para os bem comportados e joguinho para 
os malandros, malandrinhos e malandrecos, todos profissionais convictos e 
alguns sem salvação, o ciclo da sinuca jogada a dinheiro continua aí, em 
São Paulo, no norte do Paraná, em Belo Horizonte (...).43

Bem diferente do olhar às espiadelas de Meninão do Caixote, aqui tem-se 

um olhar esquadrinhador, que se comporta como especializado na arte da sinuca 

41 João Antônio. “Eguns” in Abraçado ao meu Rancor, op. cit., p. 154. 
42 Idem, p. 155. 
43 João Antônio. “Sinuca” in Malhação do Judas Carioca, São Paulo: Clube do Livro, 1987. 
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e pôde portanto explicá-la.  Justamente quando se sabe que na tradição oral e 

popular, quem sabe faz, não explica. A atitude de tudo explicar já comprometia a 

espontaneidade do jogo, o mistério das virações. 

Quando os conheci e gostei deles, quando me estrepei e sofri na mesma 
canoa furada, a perigo e a medo,eu não tinha esses refinamentos, não. 
Mudei, sou outra pessoa; terei tirado de onde estas importâncias e lisuras? 
De teu pai não foi, mano. Também é verdade que, agora, visto na moda e 
não simples. Meto antes as roupas que, só depois, chegarão aqui e ando 
tostado de sol, areais, mar.44

Imagem 7 – Carolina e seus sambas na Casa de Alvenaria, 1960 
Jornal Última Hora, 07/12/60 / Arquivo do Estado de São Paulo. Arquivos Especiais-Iconográfico. 

Código: ICO-UH-0369-Carolina Maria de Jesus.  

Salve ela, oh, salve ela 
Salve ela, a vedete da favela 

Salve ela, oh, salve ela 
Salve ela, a vedete da favela 

44 João Antônio. “Abraçado ao meu rancor”, op. cit., pp. 76-7. 
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Conhece a Maria Rosa? 
Ela pensa que é a tal 
Ficou muito vaidosa, 

Saiu seu retrato no jornal 

Maria conta vantagem 
Que comprou tanto vestido 
Preparando sua bagagem 

Vai lá pros Estados Unidos.45

Carolina queria ser cantora ou atriz. Talvez uma grande escritora de 

romances. Os diários e sua poesia ela via como uma necessidade para pôr ordem 

no mundo, para aplacar sua febre de inscrição. Ela foi autora de muitas outras 

obras que permanecem inéditas por terem sido renegadas pela mídia e pela 

intelectualidade e hoje se encontram arquivadas na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Ela foi impedida de cantar e aconselhada a parar de escrever, após a 

publicação do primeiro diário, uma vez que a denúncia já estava feita. Sempre se 

considerou mais poetisa e compositora do que escritora e portanto, entendia que 

sua vocação estava além dos limites que a ela pudessem ser impostos. Ela 

simplesmente tinha que fazer e fazia.  Nunca obedeceu. 

Por que se escondeu Germano Matias (...)? E aprendeu onde, com quem? 
Lá no Largo da Banana, dos carroceiros, do bebedouro de burros, das 
empregadinhas que subiam de braço dado para a Alameda Olga e para a 
gafieira do Garitão e ensaios da escola de samba, do pessoal da vida 
suada da estrada de ferro? Ou o sarará aprendeu descobrindo, sozinho 
pegando, prendendo aquele repinicado da lata de graxa?46

Mas o que ficará onde, agora, nesta cidade? Onde diabo, em Jaçanã, 
Lapa, Piqueri, Vila Alpina ou Jabaquara se terá encafuado Germano 
Matias, sarará e dos sambas?47

45 Carolina Maria de Jesus. A vedete da favela. Samba gravado em LP, RCA Victor, final dos anos 60, com o 
grupo Titulares do Ritmo.
46 João Antônio. “Abraçado ao meu rancor”, op. cit., p. 86. 
47 Idem, p. 93. 
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 João Antônio questionava nesse texto se essas tradições com as quais 

conviveu tão intensamente nos anos 40 e 50 em São Paulo, não poderiam ser 

recuperadas? Seu tom não é simplesmente nostálgico, mas sim inquiridor.  

Talvez a melhor resposta que se pudesse dar a ele, foi escrita por Plínio 

Marcos em Na Barra do Catimbó em 1978, época bem distante daquela evocada 

por João Antônio, época em que já se poderia perguntar; por onde andará 

Germano Matias? Ou Geraldo Filme? Ou Toniquinho Batuqueiro e Talismã? 

Todos amigos de Plínio e definitivamente inseridos no universo de sua 

afetividade.48

Depois da chuva que apagou o incêndio: 
Uma suave brisa foi dissolvendo as últimas nuvens e o céu foi se colorindo 
num azul-e-rosa de todos os matizes. No alto do Urubu Com Fome, 
apareceu o arco-íris.” E a primeira estrela da tarde. Catimbó repetiu suas 
palavras do início: “-Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô. Meus orixás de fé e 
valia. Meu Ogum, malei-me. Ogum, meu pai, malei-me. Perdão Ogum, meu 
pai. Eu sou quem sou porque desde pequeno ando nas quebradas do 
mundaréu. Matei e morri mil vezes. Morri de fome, morri de sede, morri de 
frio, morri de ver minha gente morrer. Com tua força, eu plantei um mundo. 
Tomei a Bina como companheira e semeei nela meu filho. E pra cá veio 
essa gente morredora das mesmas mortes que eu, pra criar suas vidas. 
Perdoa as maldades da gente tudo. E permite que a gente levante outra 
vez nossas moradas neste chão de Oxalá. Malei-me, meu pai Ogum.”  

Mestre Zagaia, velho cabo de esquadra, fez um discurso:  
- Não dá pra ficar plantado de joelhos a vida inteira. Vamos se mexer. Hoje 
o fogo comeu a gente pela metade. Mas nós está melhor do que quando 
chegou, que não era nem metade. O fogo queimou nossas morada. Nós 
ergue outras. Lá fora mora gente que não se toca com o fogo que nos 
queima, nem com as pestes que nos come, nem com a fome que nos mata. 
Mas um dia a gente em vez de pedir pros orixás vai sair dessas cinza onde 
estamos no sufoco e vamos cobrar deles a nossa parte. Por enquanto, 
vamos erguer nossos barraco. A gente precisa se criar.”  

Foi a mais retumbante festa da Barra do Catimbó até aquela data. Quando 
o dia foi raiando, o povão começou a limpar o terreno para reerguer seus 
barracos. Eles tinham uma única certeza: são filhos dos orixás. Penam, 
mas são imortais. Mesmo sendo inconscientes de toda a força que têm, no 
íntimo sabem que um dia influirão no próprio destino e farão a própria 
história. Nesse dia, ai dos que forçaram esses anjos catimbozeiros a tanto 
padecimento.49

48No início da década de 70, Plínio Marcos gravou dois discos com esses sambista, trazendo inclusive 
composições suas: Balbina de Iansã e Plínio Marcos e os Pagodeiros.
49 Plínio Marcos. Na Barra do Catimbó, op. cit., pp. 123-5. 
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Mas nas minhas perambulagens aprendi a ver as 
coisas. Cada rua, cada esquina tem sua cara. E cada 
uma é cada uma, não se repete mais. Aprendi.
(João Antônio. “Paulinho Perna Torta”, 1965)
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-Boletim “Arcadas”, do Centro Acadêmico XI de Agosto 
-Folheto sobre a Greve na indústria de cimento “Perus” 
-Números do jornal “O Tatu a pé” 
-Números da “Gazeta do Tatuapé” 

Pasta 3
-Recortes de jornais diversos (nem todos estão identificados) com notícias sobre o 
MUD e o tema favela (1960 a 1968), pertencentes ao arquivo pessoal do Dr. 
Agostinho Penteado, antigo integrante do MUD, gentilmente cedidos para o LAP 
em 1994, quando esse laboratório realizou a pesquisa “Acervo de Habitação 
Popular Heterodoxa”. 
-Transcrição de fitas com entrevistas com antigos integrantes do MUD. 

VII. Fontes oficiais

Desfavelamento do Canindé, São Paulo: Divisão de Serviço Social, 1962. 

Coleção de Leis do Município de São Paulo, 1942 a 1964. 

Legislação Federal. Lei do Inquilinato, 1942. 

-Plano de Ação do governo Carvalho Pinto – 1959 a 1963, publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

 “Fundo do IV Centenário – Grupo: Serviços de Comemorações Populares e 
Serviço de Comemorações Culturais. – Arquivo Municipal de São Paulo 

São Paulo de ontem, de hoje, de amanhã. Boletim do Departamento Estadual de 
Imprensa e Propaganda

VIII. Álbuns e Guias

GONÇALVES, Vergniaud Calazans. Automóvel no Brasil, 1893-1966, São Paulo: 
Editora do Automóvel, s.d.. 
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Guia do Estado de São Paulo. A Região da Capital Paulista, São Paulo: Diretório 
Regional do Conselho Nacional de Geografia no Estado de São Paulo, IBGE, 
1962.

Guia Pitoresco e Turístico de São Paulo, São Paulo: Livraria Martins Editora, s.d.. 

IX. Periódicos

-“Padre Donizetti: encerradas ontem as bênçãos em Tambaú”, Folha da Noite, 

31/05/1955.

-Revista Manchete (Rio de Janeiro) - nº 1 a 92, correspondentes aos anos de 

1952 a 1954, Números esparsos entre 1955 e 1962. 

-Revista Anhembi (São Paulo) - nº 1 e nº 37 a 49, correspondentes aos anos de 

1950  e 1953 a 1954. Também foi visto o nº 139, de 1962, que traz uma pesquisa 

intitulada “Os cortiços de São Paulo”. 

-Revista Politécnica  (1933, 1941 a 1949) 

-Revista Urbanismo e Viação (1941 a 1943) 

-Habitat – números de 1 a 84. (1950 a 1965) 

-Hoje. No que se pensa – 1942 

-Paulistania – Clube Piratininga – 1940 a 1968 

-Vozes. Revista Católica de Cultura – 1957 a 1965 

-Lebret, J. L. na Revista do Arquivo Municipal em abril-maio de 1951, cob o título 

“Sondagem preliminar a um estudo sobre a habitação em São Paulo”, Revista do

Arquivo Municipal, abil-maio, 1951. 

-Revista de Imigração e Colonização, vol. 1, mar. de 1945 e vol. 4, dez. de 1945. 

OBS: A fotos utilizadas na abertura e no fechamento deste trabalho pertencem ao 
Acervo do Instituto Moreira Salles. 
Foto 1 – “Homem sentado próximo a casebres” – Alice Brill, São Paulo, 1953, cód: 
011AV3206
Foto 2 – Menino em “Feira livre na Oscar Freire” – Alice Brill, São Paulo, 1953, 
cód: CXC0902 
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 Acervos 

Bibliotecas da Universidade de São Paulo: 

-Instituto de Física 

-Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

-Instituto de Psicologia 

-Faculdade de Educação 

-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

-Central da Escola Politécnica 

-Escola de Comunicação e Artes 

- Instituto de Estudos Avançados da USP 

-Faculdade de Economia e Administração 

-Centro de Apoio à Pesquisa Histórica – FFLCH 

Instituições privadas: 

-Instituto Moreira Salles 

-Instituto Itaú Cultural 

Arquivos e bibliotecas: 

-Arquivo de imagens da Fundação Padre Anchieta – Rádio e TV Cultura 

-Arquivo João Antônio – Faculdade de Letras – UNESP – Assis 

-Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo 

-LAPI-FAU-USP

Arquivo do Estado de São Paulo - Arquivos Especiais-Iconográfico 

Arquivo Municipal de São Paulo. 

Biblioteca central da UNICAMP 

Biblioteca central da UNESP – Assis   



224

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: 
fragmentos filosóficos, tradução Guido Antonio de Almeida, Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 1985. (1ª ed., 1944, NY). 

ADORNO, Theodor W. “Sur la dernière scène du Faust”, Mots de l’étranger et 
autres essais. Notes sur lê littérature II, Paris: Mason de des Sciences de l’homme, 
2004, pp. 49-59. 

_________________ “O ensaio como forma”, Notas de Literatura I,  tradução de 
Jorge de Almeida, São Paulo: Duas Cidades / Editora 34, 2003. 

_________________ Mínima Moralia. Reflexões a partir da vida danificada,
tradução Luiz Eduardo Bicca, São Paulo: Ática, 1992. (1ª ed., 1951) 

ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Primeiro Volume. Inferno, 2ª ed., São 
Paulo: EDUSP / Itatiaia, 1979. 

ALMEIDA, Fernando Azevedo de. O Franciscano Ciccillo, São Paulo: Pioneira, 
1976.

ALVIM, Zuleika M. F. Brava Gente! Os Italianos em São Paulo, São Paulo: 
Brasiliense, 1986. 
___________________ “Imigrantes: a vida privada dos pobres do campo” in 
SEVCENKO, Nicolau (org.) História da Vida Privada no Brasil, vol. 3. República: 
da Belle Époque à Era do Rádio, pp. 216-287. 

AMARAL, Amadeu. Política Humana, São Paulo: HUCITEC/Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, 1976. 

AMERICANO, Jorge. São Paulo Atual, 1935-1962, São Paulo: Melhoramentos, 
1963.

APROBATO FILHO, Nelson. O Couro e o Aço. Sob a Mira do Moderno: a 
“aventura” dos animais pelos jardins da Paulicéia, 1872-1940, projeto de 
doutoramento em História Social, cópia gentilmente cedida pelo autor. 

ARANTES, Antonio. Paisagens Paulistanas. Transformações do Espaço Público,
Campinas: Editora da UNICAMP; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. 

ARAÚJO, Emanoel (org.) A Mão Afro-Brasileira. Significado da Contribuição 
Artística e Histórica, São Paulo, Tenenge, 1988. 



225

ARAÚJO, Emanoel e MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (orgs.). Arte e 
Religiosidade Afro-Brasileira, São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 1994 
(Brasiliana de Frankfurt). 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana, tradução de Roberto Raposo, 10ª ed, 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

________________ “Filosofia e Política” in A Dignidade da Política, 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1993, pp.91-115.

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura. São Paulo no Meio 
Século XX. Bauru: EDUSC, 2001 

ASSIS, Machado de Contos: Uma Antologia, volumes I e II, seleção, introdução e 
notas John Gledson, 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

________________ “A igreja do diabo”, Volume de contos, Rio de Janeiro: 

Garnier, 1884. 

AUERBACH, Erich. Mimesis. A Representação da Realidade na Literatura 
Ocidental, 5ª ed., São Paulo: Perspectiva, 2004. 

AZEVEDO, Aroldo de. A Cidade de São Paulo. Estudos de Geografia Urbana, 4 
volumes, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958. 

AZEVEDO, José Wagner Cabral de. Padre Donizetti de Tambaú, Aparecida: 
Editora Santuário, 2001. 

BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. O 
Contexto de François Rabelais, tradução de Yara Frateschi Vieira, 5ª ed., São 
Paulo: HUCITEC / AnnaBlume, 2002. 

BARBUY, Helosia. A Cidade Exposição. Comércio e Cosmopolitismo em São 
Paulo, 1860-1914, São Paulo: EUSP. 2006. 

BARRACLOUGH, Geoffrey. Introdução à História Contemporânea, tradução de 
Álvaro Cabral, São Paulo: Círculo do Livro, s.d.. 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas. “Educação modernizadora e educação de 
classe: o lazer, a cultura popular e o trabalho no período de Vargas e Juscelino” 
Revista Brasileira de História, dossiê Brasil 1954-1964, São Paulo: ANPUH/Marco 
Zero, vol. 14, nº 27, 1994, pp. 149-165. 



226

BARRO, Máximo. Nossa Senhora do Ó. História dos Bairros de São Paulo, São 
Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico / Prefeitura Municipal de São Paulo, 
s.d.

BAUDRILLARD, Jean.  A Sociedade de Consumo, Rio de Janeiro: Elfos; Lisboa: 
Edições 70, 1995. 

BAXANDALL, Michael. Sombras e Luzes, tradução de Antônio de Pádua Danesi, 
São Paulo: EDUSP, 1997. 

BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire. Um Lírico no Auge do Capitalismo, Obras 
Escolhidas, vol. III, 2ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1991. 

_________________ “Goethe”, BOLLE, Willi, org.. Documentos de Cultura, 
Documentos de Barbárie (Escritos Escolhidos), São Paulo: Cultrix / EDUSP, 1986, 
pp. 41-62. 

_________________ Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre Literatura e 
História da Cultura, Obras Escolhidas, Volume 1. tradução Sérgio Paulo Rouanet, 
4ª ed, s.d.. 

BIRMAN, Joel. Estilo e Modernidade em Psicanálise, São Paulo: Editora 34, 1997. 

BOHR, Niels. Física Atômica e Conhecimento Humano: Ensaios, 1932-1957,
tradução Vera Ribeiro, Rio de Janeiro: Contraponto, 1995. 

BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil. Arquitetura Moderna, Lei 
do Inquilinato e Difusão da Casa Própria 3ª ed., São Paulo: Estação Liberdade, 
1998

BONILHA, Iraúna. O desenho da paisagem à beira-rio e as metamorfoses da 
várzea do Tietê na cidade de São Paulo, dissertação de mestrado apresentada à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2002. 

BORBA FILHO, Hermilo. O Cavalo da Noite. Um Cavalheiro da Segunda 
Decadência – 3, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade. Lembranças de Velhos, São Paulo: TAQ, 
1979.

___________ O Tempo Vivo da Memória. Ensaios de Psicologia Social, São 
Paulo: Ateliê, 2003. 

BRAGA, Rubem. O Verão e as Mulheres, 7ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1997. 

Brasil, 1954-1964, Revista Brasileira de História, São Paulo: ANPUH / Marco Zero, 
vol. 14, nº 27, 1994. 



227

BRUNO, Ernani Silva. História e Tradições da Cidade de São Paulo, volume III, 4ª 
edição, São Paulo: HUCITEC, 1991. 

__________________ Memória da Cidade de São Paulo. Depoimentos de 
Moradores e Visitantes / 1553-1958, São Paulo: Prefeitura do Município de São 
Paulo / Secretaria Municipal de Cultura / Departamento do Patrimônio Histórico / 
Seção Técnica de Divulgação e Publicações, 1981, (Série Registros 4). 

______________(org.) São Paulo, Terra e Povo, Porto Alegre: Editora Globo, 
1967.

CAMARGO, Mônica Junqueira de, MENDES, Ricardo. Fotografia. Cultura e 
Fotografia Paulistana no Século XX, São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 
1992.

CAMPOS, Haroldo de. Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, São Paulo: 
Perspectiva, 1981. 

CANDIDO, Antonio. “O Homem dos Avessos”, in Tese e Antítese. Ensaios, 4ª ed., 
São Paulo: T.A.Queiroz Editor, 2000. 

__________________ Os Parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o Caipira 
Paulista e a Transformação dos seus Meios de Vida, 7ª ed., São Paulo: Livraria 
Duas Cidades, 1987. 

CARDOSO, Zélia. O Romance Paulista no Século XX, São Paulo: Academia 
Paulista de Letras, 1983. 

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Anti-Semitismo na Era Vargas. Fantasmas de 
uma Geração: 1930-1945, 2ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1995. 

CARVALHO, Vânia Carneiro de. Do indivíduo ao tipo: as imagens da (des) 
igualdade nos álbuns fotográficos da cidade de São Paulo na década de 50,
dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da FFLCH-
USP, 1995. 

CASATI, Roberto. A Descoberta da Sombra. De Platão a Galileu, a História de um 
Enigma que Fascina a Humanidade, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 

CASSADY, Neal. O Primeiro Terço, Porto Alegre: L&PM, 2001. 

CESAR, Ana Cristina. A Teus Pés, 2ª ed., São Paulo: Ática, 1998. (1ª ed. 1982) 



228

CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural, tradução de Enid Abreu Dobránszky, 
Campinas: Papirus, 1995. 

____________________ A Invenção do Cotidiano, 1. Artes de Fazer, tradução de 
Ephraim Ferreira Alves, 4ª ed., Petrópolis: Vozes, 1994. 

___________________ L’Invention du Quotidien, 1. Arts de Faire, 2ª ed., Paris: 
Gallimard, 1990. 

__________________ GIARD, Luce e MAYOL, Pierre A Invenção do Cotidiano. 
(Morar, Cozinhar), tradução de Ephraim Ferreira Alves e Lúcia Endlich Orth, 2ª 
ed., Petrópolis: Vozes, 1998. 

___________________ “Practices of Space” in BLONSKY, Marshal (ed.). On
Signs, Baltimore, Maryland: The Jonhs Hopkins University Press, 1985, pp. 122-
145.

CHAMISSO, Adelbert von. A  História Maravilhosa de Peter Schlemihl, tradução 
de Marcus Vinícius Mazzari, 2ª ed., São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 

CHATWIN, Bruce. Les Chants des Pistes, traduit par Jacques Chabert, Paris: 
Grasset & Fasquelle, 1988 (1ª ed. inglesa, 1987). 

CHOLLET, Laurent. Les Situationnistes. L’Utopie Incarnée, Paris: Gallimard, 2004. 

Cidade, Revista do Museu da Cidade de São Paulo, Ano 1, mar-1994, nº 1. 

CISCATI, Márcia Regina. Malandros da Terra do Trabalho: malandragem e 
boemia na cidade de São Paulo, 1930-1950, São Paulo: FAPESP/Annablume, 
2000.

CONTRERAS, Javier Aranciba; MAIA, Fred e PINHEIRO, Vinícius. Plínio Marcos; 
A Crônica dos que não têm voz, São Paulo: Boitempo, 2002. 

COSTA, Fernando Braga da. Homens Invisíveis: Relatos de uma Humilhação 
Social. São Paulo: Editora Globo, 2004. 

DEBORD, Guy. “Cette Mauvaise Réputacion...”, Paris: Gallimard, 1993. 

_____________ “Comentários sobre a sociedade do espetáculo”, A Sociedade do 
espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1997, pp. 165-237. 
_____________ Panegírico, tradução de Edison Cardoni, São Paulo: Conrad 
Editora do Brasil, 2002, (1º ed. francesa 1993). 

_____________ La Planète Malade, Paris: Gallimard, 2004. 



229

_____________ “Prefácio à 4.ª edição italiana de A Sociedade do Espetáculo”, A
Sociedade do espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. pp. 143-163. 

_____________ A Sociedade do Espetáculo, Rio de Janeiro, 1997, tradução de 
Estela dos Santos Abreu. (1ª ed., Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1967). 

_____________ La Société du Spectacle, Paris: Gallimard, 1992. 

DETIENNE, Marcel. Dioniso a Céu Aberto, Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

DIAMOND, Jared. Armas, Germes e Aço. Os Destinos das Sociedades Humanas,
tradução de Silvia de Souza Costa, 6ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2005. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos,
São Paulo: Alameda, 2005. 

____________________________ Quotidiano e Poder em São Paulo no século 
XIX, São Paulo: Brasiliense, 1984. 

DOBLIN, Alfred. Berlin Alexanderplatz. A História de Franz Biberkopf, tradução de 
Lya Luft, Rio de Janeiro: Rocco, 1995. (1ª ed., 1929) 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. O Crocodilo e Notas de Inverno sobre Impressões de 
Verão, tradução de Boris Schnaiderman, São Paulo: Editora 34, 2000. (1ª ed. 
1864 e 1863) 

____________________ Duas Narrativas Fantásticas. A Dócil e O Sonho de um 
Homem Ridículo, tradução de Vadim Nikitin, São Paulo: Editora 34, 2003.(1ª ed. 
1876 e 1877) 

___________________ Memórias do Subsolo, tradução de Boris Schnaiderman, 
3ª ed., São Paulo: Editora 34, 2000. (1ª ed. 1864) 

___________________ Noites Brancas. Está Morta. O Grande Inquisidor, São 
Paulo: Clube do Livro, 1948. 

DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico e Outros Ensaios, tradução Marina 
Appenzeller, Campinas: Papirus, 1994. 

DURIGAN, Jesus Antonio. “João Antonio e a ciranda da malandragem” in 
SCWARCZ, Roberto. Os Pobres na Literatura Brasileira, São Paulo: Brasiliense, 
1983, pp.214-218. 

EISENSTEIN, Elizabeth L.. A Revolução da Cultura Impressa. Os Primórdios da 
Europa Moderna, tradução de Osvaldo Biato, São Paulo: Ática, 1998. 



230

ESPÍNDOLA, Manoel Francisco. “A favela foi a maior das minhas escolas”, 
depoimento in Memória Urbana. A Grande São Paulo até 1940, vol. 1, São Paulo: 
Arquivo do Estado / EMPLASA / Imprensa Oficial, 2001, pp. 119-121. 

ESTRELA, Ely Souza. Os Sampauleiros: Cotidiano e Representações, São Paulo: 
Humanitas / EDUC / FAPESP, 2003. 

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1968.

FAUSTINO, Mario. Poesia Completa. Poesia Traduzida, São Paulo: Max Limonad, 
1985.

FAUSTO, Boris. Historiografia da Imigração para São Paulo, São Paulo: Editora 
Sumaré/FAPESP, 1991. 

FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento. São Paulo, 1947-1972, São 
Paulo: EDUSP / FAPESP, 2005. 

_______________ Segregações Espaciais Urbanas. A Territorialização da 
Prostituição Feminina em São Paulo, dissertação de mestrado apresentada à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1989. 

FERNANDEZ, José Roberto Alves Olmos. A Condição Paradoxal da Obra de 
Arthur Bispo do Rosário, dissertação de mestrado em Filosofia, FFLCH-USP, 
2000.

FERREIRA, Jerusa Pires. Cavalaria em Cordel. O Passo das Águas Mortas, 2ª 
ed., São Paulo: HUCITEC, 1993. 

FIGUEIREDO, Anna Cristina Camargo Moraes. “Liberdade é uma calça velha, 
azul e desbotada”: publicidade, cultura de consumo e comportamento político no 
Brasil (1954-1964), São Paulo: HUCITEC, 1998. 

FLOREAL, Sylvio. Ronda da Meia-Noite. Vícios, Misérias e Esplendores da 
Cidade de São Paulo, São Paulo: Boitempo, 2002.

FOURQUIN, Guy. Les Soulèvements Populaires au Moyen Age, Paris: Presses 
Universitaires de France, 1972. 

FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade, 17ª ed., Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1986. 

FREUD, Sigmund. Além do Princípio do Prazer, tradução de Christiano Monteiro 
Oiticica, Rio de Janeiro: Imago, 2003. 



231

_______________ Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. 
Trabajos sobre metapsicología y otras obras. Buenos Aires: Amarrortu, 1993. 
“Pulsiones y destinos de pulsión”, pp.107-134. (Obras Completas, volume 14 – 
1914 a 1916).

_______________ História de uma Neurose Infantil e Outros Trabalhos. Rio de 
Janeiro: Imago Editora Ltda, s.d. “O Estranho”, pp. 271-318. (Edição Standard
Brasileira da Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud) 

______________ Mal Estar na Civilização. Tradução de José Octávio de Aguiar 
Abreu. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1997. 

FRÚGOLI Jr., Heitor. Centralidade em São Paulo. Trajetórias, Conflitos e 
Negociações na Metrópole, São Paulo: Cortez/EDUSP, 2000. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Traços Fundamentais de uma 
Hermenêutica Filosófica, tradução de Flávio Paulo Meurer, Petrópolis, RJ: Vozes, 
1997.

GAMA, Lucia Helena. Nos bares da vida. Estudo sobre a produção cultural e a 
sociabilidade no centro de São Paulo nas décadas de 40 e 50, tese de 
doutoramento defendida no Departamento de Sociologia da USP, 1996. 

Gilgamesch. Rei de Uruk: uma lenda bíblica, tradução de Pedro Tamen, 2ª ed., 
São Paulo: Ars Poética, 1992. 

GINSBERG, Allen. Uivo, Kaddish e Outros Poemas, tradução de Cláudio Wiler, 
Porto Alegre: L&PM, 1999. 

GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. O Cotidiano e as Idéias de um Moleiro 
Perseguido pela Inquisição, tradução de Maria Betania Amoroso, 3ª ed., São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

GODINHO, Marta Teresinha Metropolização e Planejamento Social, tese de 
doutoramento em Serviço Social, PUC-SP, 1974. 

GOETHE, J. W.v.  Fausto – Uma Tragédia (Primeira Parte), tradução de Jenny 
Klabin Segall, São Paulo: Editora 34, 2004. 

______________ “Quinto Acto”, Fausto II, tradução de João Barrento, 2ª ed., 
Lisboa: Relógio D’Água, 2003. 

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Sérgio Milliet, Crítico de Arte, São Paulo: 
Perspectiva / EDUSP,1992. 

GONÇALVES, Vergniaud Calazans. Automóvel no Brasil, 1893-1966, São Paulo: 
Editora do Automóvel, s.d.. 



232

GONÇALVES FILHO, José Moura. “O bairro proletário e a hospitalidade”. Boletim 
de Psicologia, vol. XLVIII, nº 108, pp. 27-47. 

______________________________ “Humilhação social – um problema político 
em Psicologia”. Psicologia USP, São Paulo, v. 9, nº 2, pp.11-67, 1998.

_____________________________“A memória da casa e a memória dos outros”. 
Travessia, pp. 17-24, dezembro de 1998. 

_____________________________“Problemas de método em Psicologia Social – 
algumas notas sobre a humilhação política e o pesquisador participante” in BOCK, 
A. M. (org) Psicologia e Compromisso Social, São Paulo: Cortez, 2003. 

GOULD, Stephen Jay. “O anel de guano” in a Galinha e Seus Dentes e Outras 
Reflexões sobre História Natural, tradução de David Dana, Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992, pp.45-54. 

_________________ Darwin e os grandes enigmas da vida. Trad. Maria Elizabeth 
Martinez. 2.ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

_________________ Dinossauro no Palheiro.Trad. Carlos Afonso Malferrari. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

_________________ A Montanha de Moluscos de Leonardo da Vinci. Trad. 
Rejane Rubino. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

HAVELOCK, Eric. A. A Musa Aprende a Escrever. Reflexões sobre a Oralidade e 
a Literacia da Antiguidade ao Presente, tradução de Maria Leonor Santa Bárbara, 
Lisboa: Gradiva, 1996. 

__________________ A Revolução da Escrita na Grécia e suas Conseqüências 
Culturais, tradução de Ordep José Serra, São Paulo: Editora da UNESP, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

HAYASHI, Marli Guimarães. Paulo Duarte, um Dom Quixote Brasileiro, tese de 
doutorado, Departamento de História da FFLCH – USP, 2001. 

Historia del Doctor Juan Fausto, el muy famoso encantador y nigromante,
tradução de Oscar Caeiro, Córdoba: Alción  Editora, 1997. (1ª ed. 1587). 

HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital, 1848-1875, tradução de Luciano Costa Neto, 
5ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,1997. 

________________ Era dos Extremos. O Breve Século XX, 1914-1991, tradução 
de Marcos Santarrita, 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 



233

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras, 3ª ed., São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. (1ª ed. 1956) 

___________________________ Monções. São Paulo: Brasiliense, 1990.

__________________________“Notas do Espírito Santo”, in BARBOSA, 
Francisco de Assis (org.), Raízes de Sérgio Buarque de Holanda, 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Rocco, 1988, pp. 89-92. 

__________________________ “Prefácio” in DAVATZ, Thomas. Memórias de um 
Colono no Brasil, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia/EDUSP, 1980.

___________________________Visão do Paraíso: os Motivos Edênicos no 
Descobrimento e Colonização do Brasil, 4ª ed., São Paulo: Companhia Editora 
Nacional , 1985.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. O Jogo como Elemento da Cultura, 4ª ed., São 
Paulo: Perspectiva, 1996. 

IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil 1930 a 1970, 4ª ed., 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986. 

Internacional Situacionista. Situacionista. Teoria e Prática da Revolução, tradução 
de Francis Wuillaume e Leo Vinicius, São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002. 
(Coleção Baderna). 

JAPPE, Anselm. Guy Debord, tradução de Iraci D. Poleti, Petrópolis: Vozes, 1999. 
(1ª ed. italiana, 1993). 

JOANIDES, Hiroito de Moraes. Boca do Lixo, São Paulo: Labortexto, 2003. 

JORGE, Janes. O Rio que a Cidade Perdeu. O Tietê e os Moradores de São 
Paulo, 1890-1940, tese de doutoramento, FFLCH-USP, 2004. 

KESEY, Ken. Um Estranho no Ninho, 12ª ed., Rio de Janeiro: Record, s.d.. (1ª ed. 
1962).

KIECKHEFER, Richard. La Magia nel Medioevo, 2ª ed., tradução de Federico 
Corradi, Roma: Laterza, 2003. 

___________________ Magic in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. 

KING, Barbara J. The Dynamic Dance. Nonvocal Communication in African Great 
Apes, Cambridge: Harvard University Press, 2004. 



234

KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise. Uma Contribuição à Patogênese do 
Mundo Burguês, tradução de Luciana Villas-Boas Castelo-Branco, Rio de Janeiro: 
EDUERJ/Contraponto, 1999. 

____________________ Futuro Pasado. Para una Semántica de los Tiempos 
Históricos, Barcelona: Paidós, 1993. 

KOWARICK, Lúcio (org). As Lutas Sociais e a Cidade. São Paulo: Passado e 
Presente, 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

LACERDA, Rodrigo. João Antônio: Uma Biografia Literária, tese de doutorado, 
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, FFLCH – USP, 2006. 

LAURENTS, Arthur. West Side Story, 11ª ed., New York: Dell Publishing Co., 
1969.

LEÃO, Beto. O Cinema Ambiental no Brasil (Uma Primeira Abordagem), Goiânia: 
AGEPEL / III FICA, 2001. 

LEVINE, Robert M. e MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Cinderela Negra. A Saga de 
Carolina Maria de Jesus, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. 

LIMA, Maria do Socorro Abreu A participação da mulher trabalhadora nos anos 50: 
buscando espaços, construindo identidades, dissertação de mestrado apresentada 
ao Departamento de História da FFLCH-USP, 1995. 

LIMA, Marisa Alvarez. Marginália, Arte & Cultura “na Idade da Pedrada”, Rio de 
Janeiro: Salamandra, 1996. 

LISPECTOR, Clarisse. “Mistério em São Cristóvão”, Laços de Família, 22.ª ed. Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1990, pp. 139-45. 

Literatura de Cordel, Antologia. Vols. 1 e 2, São Paulo: Global, s.d.. 

“Literatura e Vida. Um diálogo de Gunter W. Lorenz com João Guimarães Rosa”, 
Gênova, 1965, in Arte em Revista, Centro de Estudos de Arte Contemporânea, 
São Paulo, nº 2, pp. 5-17, 1979. 

LOBATO, Monteiro. Miscelânea, Obras Completas, vol. 10, São Paulo: 
Brasiliense, 1964. 

LOFEGO, Silvio Luiz. IV Centenário da Cidade de São Paulo: uma cidade entre o 
passado e o futuro, São Paulo: Annablume, 2004. 

LOVE, Joseph. A Locomotiva. São Paulo na Federação Brasileira, 1889-1937,
tradução de Vera Alice Cardoso da Silva, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 



235

LOVELOCK, James. As Eras de Gaia. A Biografia da Nossa Terra Viva, tradução 
de Beatriz Sidou, Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

LUKÁCS, Georg. “Thomas Mann e a tragédia da arte moderna”, in Ensaios sobre 
Literatura, Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 1965, pp. 178-235. 

MACHADO, Dyonelio. Os Ratos, 22ª ed., São Paulo: Ática, 2000. 

MAFFESOLI, Michel. O Conhecimento Comum. Compêndio de Sociologia 
Compreensiva, São Paulo: Brasiliense, 1988. 

_________________ Sobre o Nomadismo. Vagabundagens Pós-Modernas, Rio 
de Janeiro: Record, 2001. 

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no Pedaço. Cultura Popular e Lazer na 
cidade, 3ª ed., São Paulo, HUCITEC / UNESP, 2003. 

______________________________ e TORRES, Lílian de Lucca (orgs). Na
Metrópole. Textos de Antropologia Urbana, São Paulo: EDUSP / FAPESP, 2000. 

MAGNONI, Maria Salete “João Antônio” in Rebeldes Brasileiros, nº8, vol. 2. 
Revista Caros Amigos, São Paulo: Editora Casa Amarela, s.d. 

MANN, Thomas. Doutor Fausto. A Vida do Compositor Alemão Adrian Leverkuhn 
Narrada por um Amigo, tradução Herbert Caro, São Paulo: Círculo do Livro, s.d.. 

MARCOS, Plínio. Melhor Teatro, seleção e prefácio Ilka Marinho Zanotto, São 
Paulo: Global, 2003. 

MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização. Uma Crítica Filosófica ao Pensamento de 
Freud, tradução de Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 1968. (escrito em 1955-
6).

MARINS, Paulo César Garcez. Através da Rótula. Sociedade e Arquitetura Urbana 
no Brasil, séculos XVII a XX, São Paulo: Humanitas, 2001. 

__________________________ “Habitação e Vizinhança: limites da privacidade 
no surgimento das metrópoles brasileiras” in SEVCENKO, Nicolau (org.) História
da Vida Privada no Brasil, vol 3, São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 131-
214.

MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política, Livro 1, vol.1, O Processo de 
Produção do Capital, tradução de Reginaldo Sant’Anna, Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003.  



236

MAZZARI, Marcus Vinicius. “Lírica e dialética na amizade entre Walter Benjamin e 
Bertolt Brecht”, Literatura e Sociedade. Departamento de Teoria Literária e 
Literatura Comparada, FFLCH-USP, São Paulo, número 6, pp. 64-82, 2001-2002. 

MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem,
tradução de Décio Pignatari, São Paulo, Cultrix, s.d.. 

MEGALE, Heitor. A Demanda do Santo Graal. Das Origens ao Códice Português,
São Paulo: Ateliê Editorial / FAPESP, 2001. 

MEIRELES, Cecília. Olhinhos de Gato, São Paulo: Editora Moderna, 1980. 

MELO, Paulo Roberto Vieira de. Plínio Marcos: A Flor e o Mal, Petrópolis: Firmo, 
1994.

MERLEAU-PONTY, Maurice. “O filósofo e sua sombra”, tradução de Marilena de 
Souza Chauí, in Textos Selecionados, São Paulo: Nova Cultural, 1989 (Os 
Pensadores).

MEYER, Marlyse. Caminhos do Imaginário no Brasil, 2ª. ed. São Paulo: EDUSP, 
2001.

MEYER, Regina Maria Prosperi. Metrópole e Urbanismo. São Paulo Anos 50.
Tese de doutoramento apresentada à FAU-USP, 1991. 

___________________________, GROSTEIN, Marta Dora e BIDERMAN, Ciro. 
São Paulo Metrópole, São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial do Estado, 2004. 

MOISÉS, José Álvaro. Greve de Massa e Crise Política (Estudo da Greve dos 300 
Mil em São Paulo – 1953-54), São Paulo: Polis, 1978. 

MONTES, Maria Lucia. “As figuras do sagrado: entre o público e o privado” in 
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da Vida Privada no Brasil, vol 4, São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp.63-171. 

MORAES, José Geraldo Vinci de e REGO, José Marcio. Conversas com 
Historiadores Brasileiros, São Paulo: Editora 34, 2002.

MORAIS, Fernando Chatô. O Rei do Brasil, São Paulo: Companhia das Letras, 
1994.

MORENO, Júlio. Memórias de Armandinho do Bixiga, São Paulo: Editora SENAC, 
1996.

_____________________________ Os Cem Melhores Poemas Brasileiros do 
Século, Rio de Janeiro: Objectiva, 2001. 



237

_______________________ Como e por que Ler a Poesia Brasileira do Século 
XX, Rio de Janeiro: Objectiva, 2002. 

NETO, João da Silva Ribeiro. João Antonio (Literatura Comentada), São Paulo: 
Abril Educação, 1981. 

NETO, José Pereira da Silva. O Espaço Urbano de São Paulo no Realismo 
Ficcional de João Antônio, dissertação de mestrado, Departamento de Literatura, 
Faculdade de Ciências e Letras – UNESP, Assis, 2002. 

NÓBREGA, Mello. História de um Rio (O Tietê), São Paulo: Livraria Martins 
Editora, 1948. 

NOVAES, Adauto (org.). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

OITICICA, Hélio. “Brasil Diarréia” in Arte em Revista, Centro de Estudos de Arte 
Contemporânea, São Paulo, nº 5, pp.43-5, 1981-maio. 

OLIVEIRA, Lígia de Cássia Venâncio Oliveira. A Oralidade na Linguagem Literária 
de João Antônio em Malagueta, Perus e Bacanaço, dissertação de mestrado 
apresentada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH-USP, 
2001.

ONG, Walter J. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London and 
New York: Methuen, 1982. 

“Ozualdo Candeias e Carlos Reichenbach. Entrevista ao Cineclube Oficina”, in 
Arte em Revista, Centro de Estudos de Arte Contemporânea, São Paulo, nº 5, 
pp.76-9, 1981-maio. 

PALLAMIN, Vera M. (org.) Cidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação 
Urbana, São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

PERES, Elena Pájaro. A Inexistência da Terra Firme: a Imigração Galega em São 
Paulo, 1946-1964, EDUSP/FAPESP/Imprensa Oficial, 2003. 

PESSIS-PASTERNAK, Guitta. Do Caos à Inteligência Artificial: Quando os 
Cientistas se Interrogam, 2ª reimpressão, São Paulo: Editora da UNESP, 1993. 

PESSOA, Fernando. “Primeiro Fausto”, in Poemas Dramáticos. Obra Poética, Rio 
de Janeiro:Nova Aguilar, 1986. 

PETRONE, Pasquale. “No cinturão em torno do centro da cidade, definiram-se 
inúmeras pequenas Itálias” in Memória Urbana. A Grande São Paulo até 1940, vol. 
1, São Paulo: Arquivo do Estado / EMPLASA / Imprensa Oficial, 2001, pp. 127-
145.



238

POLINESIO, Julia Marchetti. O Conto e as Classes Subalternas, São Paulo: 
Anablume, 1994. “O conto sócio-documental: João Antonio”, pp. 137-150. 

PRADO, Antonio Arnono; BOAVENTURA, Maria Eugênia e LEVIN, Orna Messer 
(orgs) “João Antonio”. Remate de Males, Departamento de Teoria Literária IEL / 
UNICAMP, nº 19, Campinas, 1999.

PRANDI, Reginaldo. Encantaria Brasileira. O Livro dos Mestres, Caboclos e 
Encantados, São Paulo: Pallas, 2001. 

_________________ Segredos Guardados. Orixás na Alma Brasileira, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 

PRIGOGINE, Ilya. “L’actualité de la conception du temps chez Valéry” in 
ROBINSON-VALÉRY, Judith. Fonctions  de l’Esprit. Treize Savants Redécouvrent 
Paul Valéry, Paris: Presses Universitaires de France, 1983. 

_______________ As Leis do Caos, São Paulo:UNESP, 2002. 

______________ O Nascimento do Tempo, tradução de João Gama, Lisboa: 
Edições 70, 1991. 

PRIGOGINE, Ilya e STENGERS, Isabelle. O Fim das Certezas. Tempo, caos e as 
leis da natureza, tradução de Roberto Leal Ferreira, 3.ª ed., São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1996. (Biblioteca Básica) 

________________________________ A Nova Aliança. A Metamorfose da 
Ciência, tradução de Miguel Faria e Maria Joaquina Machado Trincheira, Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1997. (1ª ed. francesa 1984). 

_______________________________ Do Ser ao Devir. Entrevista a Edmond 
Blattchen, tradução de Maria Leonor F. R. Loureiro, São Paulo: Editora da 
UNESP, Belém: Editora da Universidade Federal do Pará, 2002. 

PUPPO, Eugênio e HADDAD, Vera. Cinema Marginal e suas Fronteiras. Filmes 
produzidos nas décadas de 60 e 70, São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 
2001.

RAFFAINI, Patrícia Tavares. Esculpindo a Cultura na Forma Brasil. O 
Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938), São Paulo: Humanitas, 2001. 

RAMOS, Fernão. Cinema Marginal (1968/1973). A Representação em seu Limite,
São Paulo: Brasiliense/EMBRAFILME/Min.da Cultura, 1987. 

REIPERT, Hermann José. A Outra Infância, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1961.



239

REIS, Nestor Goulart. São Paulo. Vila, Cidade, Metrópole, São Paulo: Ministério 
da Cultura / Prefeitura Municipal de São Paulo / Bank Boston, 2004. 

REY, Marcos. Malditos Paulistas, São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

RIBEIRO, Flávio Diniz. Para uma Crítica da Idéia de Desenvolvimento, dissertação 
de mestrado em História Social, FFLCH-USP, 2002. 

ROCHA, Francisco A. Adoniran Barbosa Poeta da Cidade: A Trajetória e Obra do 
Radiator e Cancionista – Os Anos 50.  São Paulo: Ateliê, 2002. 

RODRIGUES, André Luis. “As máscaras, o jardim e a estrela cadente: ‘Mistério 
em São Cristóvão’, de Clarice Lispector”. (Cópia cedida pelo autor). 

ROLNIK, Raquel. A Cidade e a Lei: Legislação, Política Urbana e Territórios na 
Cidade de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 1977. 

ROSA, João Guimarães. Estas Estórias, 5ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira,  
2001.

___________________ Grande Sertão: Veredas, 19ª ed., Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. (1ª ed. 1956). 

___________________ Manuelzão e Miguilim (Corpo de Baile), 11ª ed., Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (1ª ed. 1956). 

___________________ Noites do Sertão (Corpo de Baile), 9ª ed., Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2001. (1ª ed. 1956) 

___________________ Primeiras Estórias, 15ª ed., Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. 

___________________ Sagarana, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (1ª ed. 
1946).

___________________ Tutaméia. Terceiras Estórias, 8ª ed., Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. (1ª ed. 1967) 

___________________ No Urubuquaquá, no Pinhém (Corpo de Baile), 9ª ed., Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (1ª ed. 1956). 

SADLER, Simon. The Situationist City, Cambridge: MIT Press, 1999. 

SALIBA, Elias Thomé. As Utopias Românticas, 2ª ed., São Paulo: Estação 
Liberdade, 2003. 



240

SAMPAIO, Teodoro. O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002. 

SANTOS, Wanderley. Lapa. História dos Bairros de São Paulo, volume 18, São 
Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico / Prefeitura Municipal de São Paulo, 
1980.

São Paulo (SP). Prefeitura. O Poder em São Paulo: história da administração 
pública da cidade, 1554-1992, Prefeitura do Município de São Paulo, São Paulo: 
Cortez, 1992. 

Saudades do Brasil. A Era JK, Rio de Janeiro: Memória Brasil, CPDOC, FGV, 
1992.

SCHWARZ, Roberto. “Grande Sertão e Dr. Faustus”, in A Sereia e o Desconfiado,
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. 

SEVCENKO, Nicolau. “As alegorias da experiência marítima e a construção do 
europocentrismo”, in Lilia Moritz Schwarcz e Renato da Silva Queiroz (orgs.). Raça
e Diversidade, São Paulo: EDUSP / Estação Ciência, 1996, pp. 113-145.

_____________________ “A cidade metástasis e o urbanismo inflacionário: 
incursões na entropia paulista” Revista USP, São Paulo, número 63, pp. 16-35. 

_____________________ “Cogumelos depois da chuva”, in Memória, Ano V, nº 
19, São Paulo: Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, julho a dez. 
de 1993, p. 64.

_____________________ A Corrida para o Século XXI: no Loop da Montanha-
Russa, São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

_________________“Dérive poética e objeção cultural: da boemia parisiense a 
Mário de Andrade.” Literatura e Sociedade. Departamento de Teoria Literária e 
Literatura Comparada, FFLCH-USP, São Paulo, número 7, pp. 16-34, 2003-2004.

__________________“O grande motim” Folha de São Paulo, 20/09/98, Caderno 
Mais, p. 5. 

_________________ Literatura como Missão. Tensões Sociais e Criação Cultural 
na Primeira República, 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

___________________ “De mameluca, mulata e gótica a moderna, cosmopolita e 
caótica: as metamorfoses de Piratininga”in Cadernos de Fotografia Brasileira, São 
Paulo: Instituto Moreira Salles, número 2, janeiro de 2004, pp. 314-333. 



241

__________________“A Ordem e o ‘Sinistro’. Ordenação e Vertigem. Catálogo do 
evento realizado no Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo, setembro de 
2003.

__________________ Orfeu Extático na Metrópole. São Paulo sociedade e 
cultura nos frementes anos 20, São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

___________________  Nicolau Sevcenko. “Periferia no Centro”. Catálogo da 
Exposição Brasmitte – Intervenções Urbanas: Grupo de Intervenção Urbana, 
1997.

___________________ “Perigrinations, Visions and the City” In Vivian Schelling 
(org). Through the Kaleidoscope. The Experience of Modernity in Latin America,
London: Verso, 2000, pp.75-105. 

__________________ Pindorama Revisitada: Cultura e Sociedade em Tempos de 
Virada. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

__________________ “O tabu da sombra na cultura ocidental”, Carta Capital, nº 
12, 1995. 

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo, 10ª ed., Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1992. 

___________________. “No Princípio Era o Ritmo: as raízes xamânicas da 
narrativa”. In: RIDEL, Dirce Côrtez (org.). Narrativa: Ficção e História. Rio de 
Janeiro: Ímago Editora, 1988, (Coleção Tempo e Saber), p. 120-169. 

___________________ “Transformações da linguagem e advento da cultura 
modernista no Brasil”, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 6, nº11, 1993, 
pp.78-88.

____________________ “Virado à paulista. Socióloga explica o renascimento de 
São Paulo nos anos 50”, Folha de São Paulo, 13/04/2003, Jornal de Resenhas, 
p.5.

SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro. A Pobreza Mineira no 
Século XVIII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Graal, 1990. 

_________________________ O Diabo e a Terra de Santa Cruz: Feitiçaria e Religiosidade 
Popular no Brasil Colonial, São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 

TANAKA, Marta Maria Soban. Favela e Periferia. Estudos de Recomposição 
Urbana, tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1993. 



242

__________________________ “A vivência da realidade e a prática do fazer: 
Movimento Universitário de Desfavelamento”, Cadernos de Pesquisa do LAP, nº 6, 
São Paulo. FAU-USP, 1995 

TASCHNER, Gisela. “Raízes da cultura do consumo”, in Revista USP, 32, São 
Paulo: USP/Coordenadoria de Comunicação Social, dez-fev, 1996-7, pp.26-43. 

TELES, Angela Aparecida. Cinema e Cidade: Mobilidade, Oralidade e Precariedade no Cinema de 
Ozualdo Candeias (1967-92), tese de doutoramento apresentada ao Programa de Estudos Pós-
Graduados em História da PUC-SP, 2006. 

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: Três Cidades em um Século, São Paulo: 
Duas Cidades, 1981. 

TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. O Bairro do Brás. História dos Bairros 
de São Paulo, volume 1, São Paulo: Departamento de Cultura / Prefeitura 
Municipal de São Paulo, 1969. 

__________________________________ Ibirapuera. História dos Bairros de São 
Paulo, São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico / Prefeitura Municipal de 
São Paulo, 1977. 

TOTA, Antonio Pedro. O Imperialismo Sedutor. A Americanização do Brasil na 
Época da Segunda Guerra, São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

TREECE, David. “Melodia, texto e O Cancionista, de Luiz Tatit: novos rumos nos 
estudos da música popular brasileira.” Teresa. Revista de Literatura Brasileira,
FFLCH-USP, São Paulo, números 4/5, pp.332-350, 2004. 

VALLADARES, Licia do Prado (org.) Habitação em Questão, Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1979. 
____________________________(org.) Repensando a Habitação no Brasil, Rio 
de Janeiro: Zahar Editores, 1983. 

VANEIGEM, Raoul. A Arte de Viver para as Novas Gerações, São Paulo: Conrad, 
2002, tradução Leo Vinicius. (1ª ed. francesa 1967) 

VEILLON, Olivier-René. O Cinema Americano dos Anos Cinqüenta, São Paulo: 
Martins Fontes, 1993. (tradução Marina Appenzeller, 1ª ed. francesa, 1984). 

VIRILIO, Paul. A Bomba Informática, tradução de Luciano Vieira Machado, São 
Paulo: Estação Liberdade, 1999.

VV. Constelação Capanema, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2001.



243

WALLERSTEIN, Immanuel. “O tempo, a duração e o terceiro não-excluído: 
reflexões sobre Braudel e Prigogine”, in LOPES, Marco Antonio (org.) Fernand
Braudel. Tempo e História, Rio de Janeiro: FGV, 2003, pp. 71-80. 

WATT, Ian. Mitos do Individualismo Moderno. Fausto, Dom Quixote, Dom Juan, 
Robinson Crusoe, tradução Mario Pontes, Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 

WEIL, Simone. A Condição Operária e Outros Estudos sobre a Opressão,
tradução de Therezinha Gomes Garcia Langlada, 2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1996. 

WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade: na História e na Literatura, tradução 
de Paulo Henriques Britto, São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. “Da escravidão à liberdade: dimensões de 
uma privacidade possível” in SEVCENKO, Nicolau (org.) História da Vida Privada 
no Brasil, vol 3, São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp.49-130. 

________________________________ Ritos de Magia e Sobrevivência. 
Sociabilidades e práticas mágico-religiosas no Brasil (1890/1940), tese de 
doutoramento apresentada ao Departamento de História da FFLCH-USP, 1997. 

WOLFE, Tom. O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Rio de Janeiro: Rocco, 
1993.

XAVIER, Alberto (org.) Depoimento de uma Geração. Arquitetura Moderna 
Brasileira, São Paulo: Cosac & Naif, 2003. 

ZUMTHOR, Paul. Escritura e Nomadismo. Entrevistas e Ensaios, tradução de 
Jerusa Pires Ferreira e Sonia Queiroz, São Paulo: Ateliê, 2005. 


	II. A DANÇA DOS VIRADORES
	III. TRANSPASSE CULTURAL
	RELAÇÃO DE FONTES E ACERVOS CONSULTADOS
	BIBLIOGRAFIA

