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Roda de Sampa 

Vou caminhando na Barra Funda 
Onde os bambas de encontravam 

E no Largo da Banana 
Onde o samba encontrava o luar 

E durava a noite inteira 
Estandarte, frigideira, gritos na rua de trás 

Foi um rapaz, foi um rapaz 
Que entrou na tiririca 

Fazendo visagem, saltando pra trás 
E a ponta de um pisante com um canivete sambando no chão 

Não passou de ilusão, não passou de ilusão 

Dionísio Barbosa, Inocêncio Mulata e Geraldão 
E os valentes da Glette gingavam com orgulho e tradição 

Não passou de ilusão, não passou de ilusão 

Mas o samba anda sumido 
Quem quiser vai ter que procurar 

Num sorriso de criança e aprender que a Paulicéia 
Ainda pode cantar 

Laiá laiá, laiá laiá... 

Kiko Dinucci e Juçara Marçal, 2008 
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RESUMO 

 

SIQUEIRA, Renata Monteiro. O viaduto e o samba: o Largo da Banana, urbanização 
e relações raciais em São Paulo. 2022. 257 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Esta tese aborda a história do Largo da Banana, que se localizava junto à antiga estação 
de trem da Barra Funda, em São Paulo, investigando, pelo viés do estudo das relações 
raciais, os processos de intervenção urbana naquela área e suas representações. Desde os 
anos 1970, o Largo da Banana é reconhecido como “berço” do samba da capital paulista. 
Segundo a narrativa consolidada, nele, no início do século XX, homens negros, 
carregadores da ferrovia, alternavam o cotidiano de trabalho pesado com práticas de lazer. 
Tais sujeitos tenderam a ser descritos em oposição à “ordem social moderna”, ao mesmo 
tempo em que se presumiu que o Largo da Banana teria desaparecido devido às obras 
viárias conduzidas naquela área, com a consolidação da “metrópole”. Entre elas, o viaduto 
Pacaembu, inaugurado em 1958, seria uma das mais emblemáticas. A tal discurso, subjaz 
uma concepção evolutiva do processo de urbanização, que situa em polos opostos os 
“negros” e a “cidade”. Esta perspectiva está sintetizada no conceito de “território negro” 
proposto por Raquel Rolnik nos anos 1980.  Seguindo suas premissas, o Largo da Banana 
seria o lugar de uma “resistência negra”, imaginada através de diferenças culturais 
essenciais, do desajustamento social e da segregação espacial, sempre fadado ao 
desaparecimento. Buscando problematizar tal abordagem e explorar outras relações 
possíveis entre “raça”, “cultura”, “urbanização” e “cidade”, aliou-se a análise de um 
conjunto diversificado de fontes a uma discussão crítica sobre as concepções raciais que 
fundamentaram aquele discurso.  Notícias cotidianas, artigos da imprensa negra, leis, atas 
e anais da Câmara Municipal, projetos urbanísticos, registros audiovisuais e letras de 
samba indicam que o Largo da Banana, com esse nome, diz respeito a uma realidade 
urbana e social contemporânea e posterior à construção do viaduto, e não anterior. Ainda 
quando, no debate cultural, o Largo da Banana passou a ser reivindicado como “berço” 
negro e desaparecido do samba, ele perdurava como um lugar de acontecimentos 
cotidianos. Com base nessas referências, propõe-se a interpretação da existência do Largo 
da Banana, entre seu “anonimato” – os processos urbanos anteriores à sua nomeação – e 
seu “desaparecimento” – a construção de sua identidade negra atrelada ao samba – 
conduzida pela história da intervenção viária. Tal análise permite sugerir que o Largo da 
Banana abrigou lutas negras heterogêneas, que são parte da história da cidade de São 
Paulo e de sua urbanização, ainda bastante depois da suposta “origem” do samba. 

Palavras-chave: Largo da Banana; Avenida Pacaembu; Urbanização em São Paulo; 
Relações Raciais. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SIQUEIRA, Renata Monteiro. The overpass and the samba: Largo da Banana, 
urbanization, and race relations in São Paulo. 2022. 257 p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

This dissertation focuses on the history of Largo da Banana, a former public space next 
to the Barra Funda railway station, in São Paulo. It aims to investigate urban interventions 
and its cultural representations from a race relations point of view. Since the 1970s, Largo 
da Banana is acknowledged to be São Paulo’s “cradle” of samba. According to this 
narrative, in the early Twentieth Century, poor black men who were manual laborers at 
the railway company used to alternate this informal and exhausting activity and leisure 
activities such as making samba in their daily lives. While those individuals are often 
defined in contrast to the “modern social order”, it is widely assumed that Largo da 
Banana disappeared under the public works in the making of the “metropolis”. Pacaembu 
overpass, built in 1958, is emblematic of such urban interventions. A teleological and 
evolutive conception of the urbanizing process underlies such discourse, placing black 
people and the modern urbanized city in opposed extremities. In the 1980s, Raquel Rolnik 
presented a synthesis of this perspective through her conceptualization of “black 
territories”. As a “black territory”, Largo da Banana would be a place of “black 
resistance” through essencial cultural diferences, social maladjustment, and spacial 
segregation. As such, it would always be fated to disappear. Aiming to explore other 
possible meanings for the connections between “race”, “culture”, “urbanization”, and 
“city”, this research combines the analysis of a diversified set of historical sources to a 
critical discussion on the racial conceptions that underlie that analytical approach. Daily 
newspapers, black press articles, recorded interviews, and samba lyrics indicate that the 
name “Largo da Banana” refers to a urban and social reality contemporary to Pacaembu 
overpass, during the second half of the last century, and not prior to that. Even when the 
cultural narrative on the “cradle” of samba’s disappearance started to circulate, Largo da 
Banana remained a place of daily life. Therefore, this dissertation provides an 
interpretation of Largo da Banana’s existence, from its “anonymity” (the urban processes 
prior to this name’s social acknowledgement), and its “disappearance” (the construction 
of its black identity within São Paulo samba’s narrative), guided by the history of the 
construction of Pacaembu Avenue. This analysis suggests that Largo da Banana was a 
place of heterogeneous black struggles that are a crucial part of the history of São Paulo’s 
city and urbanization, long after the alleged “origin” of samba. 

Keywords: Largo da Banana; Pacaembu Avenue; São Paulo urbanizing process; Race 
Relations. 
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Introdução 
 

Esta tese explora algumas interseções entre a história das relações raciais e a da 

cidade de São Paulo e sua urbanização. Tem por objeto o Largo da Banana, que se 

localizava nas imediações da estação Barra Funda (Figura 1). Por meio deste estudo, 

proponho uma investigação crítica acerca do conceito de “território negro” (ROLNIK, 

2007 [1989]; 2003 [1997]) e dos discursos articulados a ele nos debates sobre cidade, raça 

e cultura popular. Busco argumentar que sua definição se assentou na premissa da 

antinomia entre “negros” e “modernização”. Desse modo, a identidade “negra” daquele 

*território específico tendeu a simbolizar um espaço anterior e contraposto à urbanização, 

desaparecido no curso do desenvolvimento da metrópole. Minha pesquisa, baseada em 

arquivos atinentes à política urbana, ao debate cultural e ao da militância antirracista 

paulistanos, aponta que esta representação não se sustenta na história das práticas sociais, 

nem na do processo de urbanização.  

Desde os anos 1970, o Largo da Banana é reivindicado como “berço” do samba 

da capital paulista. Segundo a narrativa hoje consolidada, tal origem remonta ao início do 

século XX, ou mesmo antes, quando homens descritos como negros pobres e valentes, 

migrantes rurais pouco instruídos, alternavam o cotidiano pesado do trabalho braçal na 

ferrovia com rodas de samba na rua. Ao mesmo tempo, presume-se que aquele espaço de 

nome informal teria desaparecido à medida que a cidade cresceu e se desenvolveu, em 

decorrência das intervenções urbanas conduzidas naquela área (BRITTO, 1986 [1981]). 

Entre estas, uma das mais expressivas teria sido a construção do viaduto Pacaembu, em 

1958, perfazendo a travessia em desnível de um lado a outro dos trilhos das estradas de 

ferro Sorocabana e Santos-Jundiaí, até então realizada por um sistema de porteiras junto 

à estação de trem. 
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Figura 1 – Localização do Largo da Banana sobre o Mapa Topográfico Sara Brasil (1930). Edição de Bruno N. 
Santos (SIQUEIRA, 2021a). 

 

O viaduto Pacaembu inseria-se em um projeto de maior envergadura, gestado 

desde os anos 1920 e que visava prolongar a avenida Pacaembu, então em construção no 

loteamento-jardim homônimo, da rua das Palmeiras ao sistema viário projetado às 

margens do rio Tietê. Tal proposta foi executada em etapas sucessivas, que não perdiam 

de vista o horizonte da feitura da metrópole. A primeira delas, entre a rua das Palmeiras 

e a rua Barra Funda, foi construída durante a administração de Prestes Maia, entre 1938 

e 1945. Nos anos em que Adhemar de Barros (1957 a 1961) esteve à frente da prefeitura, 

a avenida foi estendida até as imediações da ponte da Casa Verde, transpondo a via férrea 

e percorrendo a várzea do Tietê. Entre 1964 e 1965, construiu-se o trevo de ligação com 

a ponte e em 1968 o sistema viário entre a rua do Bosque, onde repousava o viaduto, e o 

trevo recebeu o nome oficial de “Avenida Dr. Abrahão Ribeiro”.   

A área apelidada de “Largo da Banana” tanto podia identificar o pátio de cargas, 

as porteiras, a estação e o Largo Brigadeiro Galvão como, depois, os baixos do viaduto. 

Enquanto funcionou o entreposto ferroviário – dos anos 1900 até pelo menos o fim da 

década de 1970 – ou seja, antes, durante e depois da construção do viaduto Pacaembu, 

aquele permaneceu um espaço fortemente vinculado à concentração de trabalhadores 

braçais. Desse cotidiano, participaram, também, ao longo de todo o tempo, pessoas 

negras. No entanto, nos diversos arquivos pesquisados, não encontrei nenhuma referência 
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ao “Largo da Banana” que fosse anterior à década de 1950. Em contrapartida, esse nome 

está documentado, para datas posteriores, em praticamente todos os acervos.1 Foi possível 

constatar que o Largo da Banana ainda era um lugar existente e assim reconhecido nos 

anos 1970. Logo, a emergência do Largo da Banana no discurso público não antecedeu, 

mas foi concomitante à viabilização do viaduto Pacaembu e perdurou bastante depois da 

inauguração da obra viária. No entanto, seu nome dificilmente aparecerá dissociado da 

narrativa sobre o samba, datado do início do século e desaparecido. Em suma, parece 

inconcebível duvidar de que aquele “território negro” tenha desaparecido à medida que a 

“cidade” (ou o “progresso”!), com suas avenidas e viadutos, avançou sobre ele.  

Em relação ao tempo do início desta pesquisa, em 2017, são menos frequentes, 

atualmente, reações desconcertadas de meus interlocutores quando compartilho meu 

objeto de estudo, indagando: “- Não é Largo da Batata?”. A princípio, eu acreditava que 

tal “desconhecimento”, nos círculos sociais que frequento, seria um indício dos 

apagamentos e dos silenciamentos que incidiam sobre a história daquele lugar. Isso seria 

atestado, do mesmo modo, pelo que eu supunha ser a ausência de fontes sobre aquele 

espaço e mesmo pela dificuldade em precisar seus contornos no mapa. Este acúmulo de 

ausências espelharia, assim, as exclusões que marcam a história da população negra na 

cidade de São Paulo. Entretanto, como sinalizam as inflexões em minhas conversas 

casuais, o Largo da Banana não está tão esquecido quanto eu supunha. A isto mesmo devo 

minha própria escolha de pesquisá-lo.2  

O Largo da Banana estimula inúmeros debates atuais. Ele circula em sambas 

contemporâneos, como “Roda de Sampa”, composição de Kiko Dinucci, de 2008, e em 

regravações de canções mais antigas3. Ele é objeto de reflexão acadêmica, ou ao menos é 

 
1 Encontrei referências ao Largo da Banana em todos os arquivos consultados a partir dos anos 1950, exceto 
na imprensa negra. Contudo, meu levantamento em jornais negros neste período foi pouco sistemático. 
2 Sou uma mulher branca, de Campinas, que descobriu a cidade de São Paulo ao mudar-se para lá em 2004, 
para cursar arquitetura e urbanismo na USP. Morei na capital paulista por 15 anos, ininterruptamente. Do 
samba, sou apenas grande apreciadora. Por volta de 2009, fascinei-me também pela dança “afro” e isso me 
estimulou a me aproximar das mulheres que tocam tambores no grupo Ilu Obá de Min. Minha convivência 
com elas proporcionou o primeiro contato com uma discussão política sobre cultura negra, racismo e 
desigualdades de gênero. Essa experiência despertou meu interesse em perseguir a “questão racial” em meu 
campo de atuação. Ouvi o nome “Largo da Banana” pela primeira vez por volta de 2011, ao escutar, via 
internet, o álbum Padê, de Juçara Marçal (que é uma das integrantes do Ilu) e Kiko Dinucci. Eu havia 
recentemente descoberto e me encantado com o trabalho daqueles artistas, durante uma apresentação do 
grupo Metá Metá na Casa de Francisca. A beleza da canção “Roda de Sampa”, cuja letra vem transcrita em 
epígrafe nesta tese, me instigou a fazer uma pesquisa rápida sobre o Largo da Banana na internet. Deparei-
me com o mestrado, então recentemente defendido por Pedro Cunha (2011), sobre a capoeira (e seus 
valentões) em São Paulo. Acredito que esses marcos são importantes para compreender os caminhos, 
apenas aparentemente improváveis, pelos quais “descobri” o Largo da Banana. 
3 Ver a canção “Último sambista”, interpretada por Germano Mathias no álbum História do samba paulista 
(1999), organizado por Osvaldinho da Cuíca e outros. “Último sambista” também integra um recente 
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tangenciado em pesquisas em história cultural e sociologia da cultura4, sobre identidades, 

associações e resistências negras paulistanas5 e em trabalhos sobre a história da cidade e 

da urbanização6. Também é foco de reivindicações políticas, que resultam em sua 

incorporação às agendas do patrimônio cultural da cidade, como atesta a instalação de 

uma placa em sua homenagem, em janeiro de 20207. Assim, embora não tenha, talvez, se 

convertido em um “cartão postal” da cidade, o Largo da Banana foi e ainda é conhecido 

o bastante para ser enunciado, interpretado e reivindicado por sujeitos e grupos sociais 

com interesses variados. Partindo desta percepção, indago, nesta tese, quando, de que 

maneira e por quem o Largo da Banana foi ou deixou de ser conhecido e vocalizado ao 

longo do período pesquisado.  

No caso em questão, buscarei defender que a “ausência” do Largo da Banana 

decorreu menos do “apagamento” que do fato de que ele não se chamava assim no tempo 

em que costumou ser procurado como tal, de um lado, e no da construção de sua memória 

como território natimorto, de outro.  Nos capítulos que seguem, analiso a existência do 

Largo da Banana, considerando-a parte constitutiva da história da urbanização e 

acessando-a através do processo de implementação da avenida Pacaembu. Chamo de 

“anonimato” e “desaparecimento” duas modalidades dessa existência que têm sua 

inflexão nos anos 1950, quando o processo de construção do viaduto e de consolidação 

da nomenclatura pela qual aquela localização é hoje lembrada ocorreram de forma 

simultânea. As condições em que se deram esta “nomeação” do Largo da Banana me 

permitem analisar aqueles fenômenos e cotejar, assim, as imagens cristalizadas sobre 

aquele lugar com outros discursos que eu pude identificar. Interpretando tais formas de 

existência do Largo da Banana, observo como concepções ligadas à raça foram acionadas 

para afirmar, atualizar ou contestar hierarquias sociais em um período bastante longo do 

século XX. As marcas resultantes desses processos conferiram significados não apenas 

ao Largo da Banana, mas também à obra viária que passaria sobre ele. Elas impactam, 

portanto, os termos em que aquele projeto e a própria cidade foram reivindicados ou 

 
relançamento, em 2018, do álbum Leva Este, dos Demônios da Garôa, de 1968. A canção “Vou sambar 
n’outro lugar (Terreiro da Escola)” integra o álbum Plínio Marcos em prosa e samba nas quebradas do 
mundaréu com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. Gravado em 1974, o disco 
foi relançado pela Warner Music Brasil em 2012. Ambas as composições são de Geraldo Filme e serão 
tratadas no capítulo 3. 
4 Gama (1998); Ciscati (2001); Cunha (2011); Prado (2013); Santos (2015); Conti (2015); Amado (2019). 
5 Azevedo (2006); Domingues (2013); Vitale (2018). 
6 Silva (2011; 2018; 2020); Tramontino (2011).  
7 SIMÕES, Nataly. “Placa em homenagem ao samba é inaugurada no antigo Largo da Banana”. Alma Preta 
[online], 2020. 
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contestados pelos sujeitos que a habitavam. Isso significa que o anonimato e o 

desaparecimento do Largo da Banana são, ao mesmo tempo, processos de “dominação” 

e de “resistência”, embora isso não aconteça de forma mecânica ou previsível. Em outras 

palavras, pode-se considerá-los também constitutivos de processos de “racialização” e de 

“formação racial”, seguindo a distinção sugerida por Antonio Sérgio Guimarães (2018, 

p. 50), para quem estes conceitos conformam “dois lados de um mesmo processo histórico 

de manufatura das raças”.8  

O que chamo de “anonimato” corresponde a um longo período, entre as décadas 

de 1900 e 1940, em que a área situada nas imediações da estação Barra Funda não era 

conhecida como “Largo da Banana”. Ele compreende processos relativos à consolidação 

do entreposto ferroviário e à viabilização da avenida Pacaembu, dos debates iniciais até 

a inauguração de sua primeira etapa, bem como seus impactos sobre o cotidiano do bairro. 

Nesse período, os moradores das adjacências da ferrovia fizeram repetidas demandas por 

reparos e melhorias urbanas, contra os riscos e incômodos advindos de esgotos correndo 

a céu aberto, acúmulo de lixo, inundações e de ruas esburacadas e sem calçamento. Nas 

interlocuções com a administração, a figura do “operário”, despida dos sinais da raça ou 

da nacionalidade estrangeira que cotidianamente marcavam seus corpos, estabeleceu um 

chão comum entre as partes. Ela permitia reconhecer, ao menos em tese, a legitimidade 

das reivindicações dos artífices do “progresso material” de São Paulo. Todavia, tais 

identidades podiam apresentar fragilidades e podiam deslizar para outras, mais 

encarnadas: “pretos” ou “italianos” desordeiros e perigosos que se encontravam junto às 

porteiras, nas vendas ou armazéns. Estes são os personagens que encontramos nas notícias 

policiais.  

Grande parte das reivindicações por urbanização demoraram sem atendimento, o 

que, como buscarei demonstrar, favoreceu a prefeitura nas negociações para adquirir, 

precocemente e com vantagens, os terrenos para a construção da avenida Pacaembu, ainda 

 
8 Racialização é um processo de inferiorização e subordinação sociais que reduz indivíduos ou grupos a 
determinadas marcas corpóreas, “tomadas como sinais de qualidades humanas (...) específicas a uma raça” 
(GUIMARÃES, 2018, p. 51, grifo no original). Embora este processo seja necessariamente relacional, 
quem detém o poder de racializar costuma ter, também, o de “desmarcar-se”, buscando para si “a 
transcendência, a universalidade, um espaço simbólico e espiritual que ultrapasse o corpo, os limites 
biológicos ou o gueto – espaços de emparedamento, isolamento e segregação” (GUIMARÃES, 2018, p. 
62–3). Entretanto, o processo histórico de dominação por meio da atribuição de raças sempre encontrará 
resistências por parte dos grupos racializados, sendo uma de suas formas a “formação racial”, usualmente 
adotada pelos grupos definidos como negros no continente americano, segundo o sociólogo. Esta 
corresponde à “reconstrução do pertencimento racial pela inversão diacrítica dos sinais de estigma, 
transformando (...) desgraça grupal em carisma grupal (GUIMARÃES, 2018, p. 51, grifos no original).  
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nos anos 1920. Quando a obra foi inaugurada, cerca de 20 anos depois, ela foi celebrada 

em nome do “progresso”, como uma realização feita por e para uma “raça” paulista, 

vigorosa, empreendedora e desbravadora. Obliterou-se do debate público os antigos 

residentes e seu longo histórico de demandas. Ao alcançar o limite dos trilhos, por volta 

de 1942, o asfalto da avenida parecia abrir-se sobre um “vazio” de infinitas 

possibilidades, destituído de história e de pessoas. 

Na etapa subsequente, o viaduto foi inaugurado no “Largo da Banana”, alcunha 

decorrente do comércio de bananas que passou a ser realizado no pátio ferroviário ao fim 

dos anos 1940. Desde que estavam em curso as desapropriações até ainda depois da 

inauguração da obra, os jornais divulgaram dezenas de notícias policiais vinculando o 

Largo da Banana à presença de “perigosos indivíduos”. Tais reportagens estampavam 

fotos de homens negros que teriam cometido crimes atrozes ou sido presos por isso no 

Largo da Banana. Sem ter sido eliminado pela obra, o Largo da Banana, com seus 

estigmas, contribuiu para conferir sentido ao viaduto, também “perigoso”, em uma 

metrópole que de “cosmopolita” parecia desandar em “excessiva”, em tamanho, trânsito, 

número de habitantes, de raças e estados de origem.  

Pouco depois, desde o final dos anos 1960, o Largo da Banana começou a figurar 

como “berço” negro e desaparecido do samba, antes mesmo que seu nome desaparecesse 

das notícias cotidianas. Ao ser reivindicado desta maneira, foi deslocado para um passado 

distante e a imagem estigmatizada que circulara no noticiário pouco antes transmutou-se 

positivamente em “resistência cultural”. Chamo de “desaparecimento” do Largo da 

Banana a pactuação desta narrativa. Ela envolveu negociações entre sujeitos que 

ocupavam lugares sociais distintos, em diálogos que presumiam desigualdade e diferença, 

tão mediados por hierarquias e expectativas de raça, classe e gênero como o foram aqueles 

travados entre os habitantes da Barra Funda e os vereadores da Câmara, décadas antes.  

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) foi o espaço privilegiado 

de encontro desses agentes. A Coleção Carnaval Paulistano, acervo desenvolvido a partir 

de 1976 e, sobretudo, no início dos anos 1980, é um capítulo fundamental da legitimação 

da identidade do Largo da Banana, tal como é hoje reconhecida. Esse projeto audiovisual 

envolveu as cientistas sociais da Universidade de São Paulo (USP) Ieda Britto e Olga von 

Simson9, o intelectual engajado no debate sobre a autenticidade da cultura popular 

 
9 Ieda Britto desenvolveu, desde o fim dos anos 1970, seu projeto de mestrado sobre o samba na cidade de 
São Paulo como um exercício de resistência cultural, orientado por Gabriel Cohn. Simson desenvolveu, ao 
longo daquela década e da seguinte, um extenso projeto de pesquisa sobre o carnaval paulistano, orientado 
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brasileira, José Ramos Tinhorão10 e artistas negros de diversas gerações que lhes 

concederam entrevistas e fotografias. Entre estes, minha atenção se volta para Dionísio 

Barbosa (1891-1977), José Narciso de Nazaré, ou Zezinho da Casa Verde (1911-1988), 

Inocêncio Tobias, ou Inocêncio Mulata11 (1921-1980) e Geraldo Filme (1927-1995). Em 

comum, esses músicos mantiveram vínculos com a Barra Funda, de moradia, trabalho e 

de criação artística, ao menos durante uma parte de suas trajetórias.   

A Coleção Carnaval Paulistano constituiu a principal base empírica sobre a qual 

se sustentaram as pesquisas de Simson e de Britto e de outros pesquisadores, que 

acessaram tais documentos de maneira indireta, como Rolnik ao definir os territórios 

negros paulistanos. Com a produção desse acervo, as pesquisadoras do MIS-SP/USP 

buscavam evidências que corroborassem uma narrativa estabelecida de antemão – em 

linhas gerais, a mesma que atualmente norteia os discursos sobre o Largo da Banana, 

anunciada no início deste texto. No entanto, pude constatar, nos diálogos travados durante 

as gravações, a emergência de importantes dissonâncias, que foram aparadas e 

acomodadas em meio aos esforços da equipe de entrevistadores e pesquisadores no 

sentido de validarem suas expectativas. Explorar tais dissonâncias com foco nos termos 

em que se deram os diálogos, menos que na busca por dados objetivos, permite indagar 

como os músicos narraram-se a si próprios, acionando identidades mais complexas do 

que imaginavam seus interlocutores. À semelhança do que Marc Hertzman (2013, p. 235) 

argumenta sobre um projeto similar conduzido no MIS-RJ pouco antes, o Depoimentos 

 
por Maria Isaura Pereira de Queiroz. O projeto audiovisual do MIS-SP foi coordenado por Simson. Não foi 
possível aferir o nível de envolvimento de Britto com a produção do acervo e nem descobrir a continuidade 
de sua trajetória profissional, findo o mestrado. É possível que ela tenha trabalhado na Secretaria Estadual 
de Saúde. Contudo, minha pesquisa aponta que a cientista social, além de compartilhar com Simson as 
mesmas fontes de pesquisa e de relacionar-se com os mesmos agentes, participou da divulgação da história 
e da memória do samba nesse período. Britto participou da elaboração de reportagens jornalísticas e 
programas televisivos promovidos pela emissora estadual TV Cultura, que estabeleceu, naquele momento, 
diversas parcerias com o MIS-SP. Em 1989, enquanto finalizava seu doutorado, Simson ingressou no corpo 
docente da Faculdade de Educação da Unicamp, participando, ainda, do Centro de Memória da mesma 
instituição, pela qual se aposentou recentemente. Nesse percurso, Simson continuou envolvida em 
iniciativas relacionadas com História Oral e cultura popular. 
10 José Ramos Tinhorão (1928-1921) foi um dos principais intelectuais engajados no debate sobre a noção 
de autenticidade da música popular brasileira na segunda metade do século XX. Bacharel em direito, 
jornalista, pesquisador, crítico musical, autor de grande quantidade de livros sobre cultura popular e 
orientado por uma perspectiva marxista ligada ao PCB, Tinhorão desenvolveu um método de análise 
segundo o qual a “pureza” dos gêneros musicais e seus autênticos produtores identificavam-se com o que 
ele entendia como as “classes dominadas” e com os negros, em especial. Entre os anos 1960 e 1970, 
Tinhorão teve forte participação em atividades do MIS do estado da Guanabara, onde integrou o Conselho 
de Música Popular, um dos carros-chefes da instituição. Ver Hertzman (2013) e Fernandes (2018). 
11 Não há, no acervo do MIS-SP, uma entrevista realizada com Inocêncio Tobias. Analiso as posições do 
carnavalesco, principalmente, através de publicações da imprensa, nos anos 1970. Como será possível 
constatar, esse foi, assim como o museu, um espaço de negociação de narrativas que envolveu, em grande 
parte, os mesmos agentes. 
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para a Posteridade, a Coleção Carnaval Paulistano foi percebida pelos músicos como 

uma oportunidade de negociar seus legados e sua autoridade no debate sobre o samba de 

São Paulo.  

Observando a existência do Largo da Banana do “anonimato” ao 

“desaparecimento”, defendo que aquele território abrigou lutas plurais e permitiu forjar 

identidades negras heterogêneas, ainda bastante depois da suposta “origem” do samba. 

Estas identidades foram constitutivas dos processos conflituosos e contraditórios de 

modernização, e não deles apartadas social, cultural ou territorialmente. Com aspirações 

nem sempre convergentes, e nem mesmo necessariamente coerentes, os “negros do Largo 

da Banana”, ou seus narradores em terceira pessoa, fizeram escolhas, dentro de um 

universo limitado de possibilidades, na tentativa de fazê-las valer. Vocalizando ou 

silenciando sua negritude, recusando ou flertando com os estereótipos servidos à mesa, 

em esforços individuais ou coletivos, esses sujeitos alcançaram resultados também 

variados, entre conquistas e frustrações.12 Em uma cidade na qual os sentidos da 

“modernidade” foram em larga medida construídos através dos signos da “branquitude” 

(WEINSTEIN, 2015), essas lutas tensionaram as hierarquias sociais e impuseram certos 

limites à consecução de uma política urbana excludente. Em outras palavras, as 

possibilidades de efetivar-se o “desaparecimento” do Largo da Banana não foram totais, 

entre outros motivos, porque os negros lutaram por seus lugares na cidade, tanto físicos 

quanto simbólicos. 

  

 
12 Desde já, vale anunciar que em minha análise do “desaparecimento” do Largo da Banana no âmbito do 
samba, especialmente no que se refere ao projeto do MIS-SP, todos os entrevistados, entre os documentos 
que analisei, explicitaram, embora nem sempre da mesma maneira, sua negritude, tomando-a como fio 
condutor da narrativa sobre suas experiências e trajetórias. Isso será tratado no capítulo 4. Contudo, no que 
tange ao “anonimato”, veremos, já no capítulo 1, que nem sempre esse foi o caminho preferido pelos 
sujeitos para pautarem suas demandas. Ainda que a reivindicação de pertencer a uma raça negra esforçada, 
bela e ordeira tenha sido acionada, sobretudo na imprensa negra (ou seja, em jornais feitos por e para 
pessoas negras), em outros acervos, tais como a imprensa cotidiana e os documentos da Câmara Municipal, 
os agentes pareciam preferir afirmar-se como “pobres” e, principalmente, como “trabalhadores” (como 
operários ou negociantes, por exemplo). 
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O Largo da Banana e os territórios negros de São Paulo 

A hipótese inicial desta pesquisa era a de que meu estudo, relacionando o Largo 

da Banana e o viaduto Pacaembu, permitiria demonstrar que o processo de urbanização 

acarretara o desparecimento de um “território negro”. O descompasso entre as 

temporalidades identificadas na documentação com que me deparava e minhas 

suposições preliminares conformaram um primeiro alerta. Nesse sentido, a pesquisa se 

beneficiou da consulta a arquivos que permaneciam pouco explorados nas análises 

existentes sobre o Largo da Banana, que tenderam a considerá-lo predominantemente por 

meio das fontes relativas ao samba.13 Todavia, “ir às fontes” não foi suficiente para 

equacionar a frustração de minhas expectativas. Foi necessário articular a análise 

documental a uma reflexão crítica sobre o conceito através do qual eu havia, a princípio, 

definido meu objeto de estudo. Embora, naquele momento, eu não tivesse consciência 

disso, minha hipótese decorria, em grande medida, do fato de que a construção da 

identidade do “berço” do samba e a formulação do conceito de território negro, tal como 

sugerido por Rolnik, eram processos historicamente relacionados. Busquei, assim, 

interpretar os fundamentos compartilhados por autores que, consultando alguns dos 

mesmos documentos que eu e, alguns deles, também responsáveis por sua produção, 

chegaram a conclusões tão semelhantes entre si e tão difíceis de sustentar a partir de meus 

achados empíricos.  

Apesar de pouco estudado, o Largo da Banana é frequentemente citado, 

emergindo em trabalhos acadêmicos, textos jornalísticos ou produções culturais, 

geralmente como uma “evidência” autoexplicativa sobre negritude e cultura popular em 

São Paulo. Aquele espaço é imaginado como lugar de alteridade, quase que absoluta, face 

ao que se assume que seja a ordem urbana e social ditas “modernas”.14 Sua “negrura” 

 
13 Isso vale para o trabalho de cientistas sociais como Ieda Britto (BRITTO, 1986 [1981]), Olga von Simson 
(2007 [1989]) e José Carlos Gomes da Silva (1990) e para aqueles do âmbito dos estudos urbanos como os 
de Raquel Rolnik (2003) e Marcos Virgílio da Silva (2011, 2018, 2020). O Largo da Banana continua 
despertando interesse em pesquisadores, mas sempre mantendo o foco no samba. Nos últimos anos, 
estes produziram novas fontes de história oral em que abordaram essa temática. Ver as entrevistas com os 
sambistas Toniquinho Batuqueiro e Carlão do Peruche (SANTOS, 2015) e Tio Mário (AMADO, 2019). 
14 Esse problema é anunciado por Mário Medeiros em seu parecer realizado para o Condephaat em 
referência a um pedido de tombamento do samba paulista, em 2011. Analisando a bibliografia disponível, 
o sociólogo apontou que os estudos tenderam a tratar as organizações ligadas ao carnaval e ao samba 
paulistanos como “associações endógenas”. Assim, tudo se passa como se “as mudanças de sentido 
simbólicas ou decisões práticas tomadas pelos grupos de sambadores e seus líderes (...) não [tivessem] 
relações com os fenômenos da sociedade envolvente”. Diante disso, Medeiros recomendou, em seu parecer, 
que fosse investigada a hipótese de que tivessem existido “interpenetrações entre formas diferentes de 
associativismo negro na capital do estado, podendo talvez se estender para o interior”, algo que se tornou 
decisivo em minha pesquisa. Duvidar da condição “endógena” das sociabilidades no Largo da Banana me 
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corresponderia, desse ponto de vista, a um território “resistente” dotado de significados 

fixos. Ele seria espacialmente segregado, disruptivo, africanizado e fadado ao 

desaparecimento.  

O conceito de “território negro”, aportado por Raquel Rolnik desde os anos 

1980, com vistas à produção de conhecimento sobre os negros nas cidades brasileiras, 

sintetiza tal representação. Rolnik fez aportes substanciais para o debate acerca dos modos 

de inserção da população negra nas cidades brasileiras e para o reconhecimento da 

importância das relações raciais para o estudo dos processos de urbanização, sobretudo 

em São Paulo. Convocando a colaboração entre urbanistas e cientistas sociais, a autora 

percebia que tanto a “sociologia do negro” quanto a “sociologia urbana” deixavam de 

explorar esse problema, a primeira desviando-se da questão urbana e a segunda 

privilegiando o recorte por classes sociais (ROLNIK, 2007, p. 75).  

Segundo Rolnik, duas questões marcavam a experiência social nos territórios 

negros. De um lado, a exclusão, associada à estigmatização e marginalização. De outro, 

a existência de uma identificação cultural e de um repertório comum que geravam laços 

de solidariedade (ROLNIK, 2007, p. 76). Em consonância com um debate colocado por 

militantes negros naquele período e seguindo mais de perto as proposições de Muniz 

Sodré (2019 [1988]), Rolnik identificou a herança cultural “africana” como elo comum 

entre as comunidades negras. Atravessando tempos e espaços, esses laços ancestrais se 

materializavam em “terreiros” territorializados e reterritorializados, iniciando-se nos 

corpos escravizados nas senzalas e alcançando os pátios e quintais dos cortiços da capital 

paulista da Primeira República (ROLNIK, 2003, p. 65). 

Para definir os “territórios negros”, Rolnik também dialogou com os autores que 

produziam os arquivos da memória do samba de São Paulo naquele momento e tornou-

se, para eles, do mesmo modo, uma importante referência (BRITTO, 1986; SIMSON, 

2007; SILVA, 1990). Compreender os fundamentos compartilhados por Rolnik e seus 

pares nas últimas décadas do século XX demanda atentar para suas referências teóricas e 

para as circunstâncias históricas em que eles desenvolveram suas pesquisas. Embora uma 

discussão mais detalhada desse processo escape às possibilidades desta tese, é necessário, 

ao menos, pontuar algumas considerações. Os autores, nas décadas de 1970 e 1980, 

 
levou a observar as relações travadas entre organizações negras carnavalescas, jornalísticas, atléticas e 
políticas na Barra Funda e sobre as lutas de carregadores, carnavalescos e sambistas contra o confinamento 
físico e simbólico naquele território. Ver: São Paulo (Estado). Condephaat. Parecer Técnico UPPH nº GEI-
190-2012. Ref. Processo n° 165/2011. Pedido de tombamento do Samba Rural Paulista, 07/06/2011, p. 30-
31. Agradeço ao autor, por gentilmente compartilhar comigo esse documento. 
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dialogavam com os estudos sobre relações raciais desenvolvidos no âmbito da Escola 

Paulista de Sociologia, sob hegemonia de Florestan Fernandes. Em especial, aqueles 

pesquisadores conferiram centralidade ao que se convencionou chamar de “heranças da 

escravidão” e de “anomia” como impedimentos preponderantes à “integração social” do 

negro na sociedade de classes (FERNANDES, 2008 [1965]). Todavia, duas diferenças 

importantes em relação a Fernandes devem ser destacadas. Primeiro, ao contrário do 

sociólogo da geração anterior, que desenvolvera sua análise em um contexto de esperança 

no desenvolvimento nacional e na formação de uma sociedade democrática (MAIO, 

1999), os jovens pesquisadores cresceram e se formaram em suas respectivas disciplinas 

durante o regime autoritário da ditadura (1964 a 1984). Suas produções foram marcadas 

por uma desconfiança quanto à ideia de modernidade que se desdobrava, ao menos em 

parte, de uma reflexão crítica sobre o processo de modernização nacional naquele 

contexto. Isso encontra expressão nas formulações da sociologia urbana dos anos 1970, 

de orientação marxista (CAMARGO, 1976; KOWARICK, 1979, 1988). Possivelmente, 

isso também se relaciona com outra importante diferença face à obra dos sociólogos da 

geração anterior, qual seja, a ênfase na cultura popular como objeto de pesquisa das 

relações raciais. Separada do tema da “integração social”, a busca por uma cultura popular 

negra “pura” ou “autêntica” se afigurava como possibilidade de localizar histórias de 

“resistência”. Em alguma medida, tais autores pareciam buscar nos agentes históricos 

possibilidades de contestação dos processos urbanos, sociais, políticos e econômicos em 

curso naquele fim de século. 

As proposições de Rolnik, Britto, Simson e Silva também dialogavam com as 

contribuições dos intelectuais negros organizados em torno dos movimentos sociais que 

culminariam na criação do Movimento Negro Unificado, em 1978. Data daquele período 

uma reivindicação mais sistemática do “direito à diferença cultural pari passu à demanda 

por direitos sociais e respeito pelos direitos civis dos negros” (GUIMARÃES, 2012, p. 

169). Desde então, a afirmação de uma identidade negra a partir de conexões 

transnacionais e diaspóricas, que teria uma de suas formas na valorização da 

ancestralidade e da herança cultural negra e africana, contestando sua definição como 

“brasileira” e “mestiça”, ganhou força em escala nacional (GUIMARÃES, 2003). No 

entanto, esse não foi, historicamente, o único modo de afirmar e reivindicar a negritude, 

o que é significativo para o caso de São Paulo, onde o combate dos estigmas ligados à 
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africanidade foi parte importante das estratégias de luta por cidadania no pós-Abolição 

(BUTLER, 1998; ALBERTO, 2011).15  

Nos estudos sobre o samba e carnaval paulistanos e no debate sobre os territórios 

negros, a identidade política negra consolidada a partir dos anos 1970 adquiriu feição 

atemporal. Fixando uma concepção de negritude baseada nos pressupostos de diferenças 

culturais essenciais entre negros e brancos, as análises de Rolnik, Britto, Simson e Gomes 

da Silva acabavam por conferir um papel secundário à agência dos sujeitos históricos. 

Isso favoreceu a construção de figuras negras de traços (anti-)heroicos, imagem essa que 

se coadunava, também, com o reforço de estereótipos raciais ligados à autenticidade da 

cultura popular brasileira a partir dos quais a “pureza” do samba era então disputada 

(HERTZMAN, 2013). 

Essas questões, cruciais para o modo como interpreto a definição de território 

negro sugerida por Rolnik, perpassam, do mesmo modo, a forma como a autora se 

aproximou da “modernização”. É o que me sugerem as considerações de Monique Borin 

(2020) sobre a inserção da arquiteta e urbanista no debate historiográfico acerca da 

urbanização paulistana. Borin identifica dois campos de leitura sobre o desenvolvimento 

urbano paulistano, um dos quais ela designa de “tradicional” e o outro de “crítico”, em 

que se situa Rolnik. O primeiro, baseado em uma concepção etapista e evolutiva da 

história, teria consolidado a narrativa do desenvolvimento urbano em grandes saltos, 

desde as últimas décadas do século XIX, em uma perspectiva que afirma e celebra a 

“grandeza” paulista. O segundo, contestando essa interpretação laudatória, dedicou-se, 

em larga medida, a apontar os limites, fracassos e exclusões deste projeto, buscando a 

gênese da “questão urbana”, ou os processos históricos que levaram aos problemas 

urbanos contemporâneos. Borin argumenta que embora pareçam sustentar projetos 

políticos antagônicos, ambos os campos de leitura acabam por reforçar o mesmo discurso, 

ao manterem inabalada a correspondência entre “urbanização” e “modernização”. Sem 

explicitar as bases conceituais do termo, a “modernização” é, assim como o “território 

negro”, mobilizada de forma a-histórica, como se tivesse um sentido inato, neste caso o 

de “um imaginário difuso sobre racionalização, ordenamento, higienização, progresso”. 

 
15 Guimarães (2018, p. 66–7) argumenta que, no caso dos grupos negros do continente americano e no 
Brasil em particular, onde “traços das culturas que trouxeram da África marcaram (...) a cultura popular e 
fundiram-se à cultura nacional e às identidades regionais, apenas a mobilização pela raça lhes permitiu 
avançar, como coletivo, reivindicações de direito civil”. Assim, diferentemente do que ocorreu com outros 
povos diaspóricos, para quem a principal referência identitária gravitou “(...) em torno de símbolos 
culturais, oferecidos pela nação ou religião de origem (...), no caso dos negros, tal referência nunca foi tão 
forte quanto a raça, o principal marcador diacrítico da identidade coletiva”. 
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Contudo, tal definição é, também ela, uma construção a posteriori, que não reflete os 

significados que historicamente lhe haviam conferido os agentes em questão (BORIN, 

2020, p. 64-66).  

Meu percurso de pesquisa beneficiou-se de problematizações recentes sobre a 

noção de “território negro” tal como formulada por Rolnik.  Acredito que meu trabalho 

se inscreve neste movimento de revisão crítica. Recusando ou ressignificando esse 

conceito, esses estudos contribuem para questionar a rígida segregação e as 

essencializações que balizaram aquela definição. Neles, são percorridos “territórios” 

menos explorados, fora dos limites da Bexiga, da Liberdade e da própria Barra Funda, 

cristalizados como os “autênticos territórios negros” pela arquiteta e por seus pares das 

ciências sociais. São sugeridas outras periodizações e novos recortes, a partir de outras 

concepções de cultura e de agência negra, aproximando práticas que aqueles autores 

consideravam inconciliáveis. Questiona-se o confinamento da “negritude” em enclaves 

ilhados em uma cidade que teria na branquidade a norma. Tal é a tese proposta por Stella 

Paterniani (2019, p. 53), segundo quem o “negro”, na definição de “território negro” por 

Rolnik, é assumido como “qualidade a ser agregada a uma cidade que, por definição, é 

branca”. Paterniani sugere, ao invés disso, considerar “São Paulo como uma cidade negra 

(...), [reconhecendo] que a ocupação da cidade tem sido orientada por políticas de Estado 

que endossam [sua] branquidade” (PATERNIANI, 2019, p. 23). 

Gleuson Silva (2021), por sua vez, volta sua atenção para outro bairro com 

presença histórica de negros, desde o pós-abolição e ainda nos anos 1960: a Vila Prudente, 

na zona Leste de São Paulo. O arquiteto estuda a história da escola de samba Príncipe 

Negro, criada naquele bairro nos anos 1960 e transferida para a Cidade Tiradentes na 

década de 1980, no extremo leste da capital. A mudança de endereço, que permite 

acompanhar a história da formação das periferias paulistanas nesse período, deveu-se à 

impossibilidade de parte dos integrantes de permanecerem na Vila Prudente, bairro em 

que suas famílias haviam habitado por mais de uma geração. Esse processo de expulsão 

teve, como importante motor, a construção da avenida Luís Ignácio de Anhaia Mello, que 

desapropriou as áreas habitadas por essa população. Além da expulsão verificada pelo 

autor, ele chama a atenção para a hostilidade sofrida pelos integrantes da escola que 

permaneceram no bairro, inviabilizando a permanência da escola. Isso foi acompanhado 

de um insistente esforço de ressignificar a identidade do bairro por sua história de 

ocupação por imigrantes do leste europeu e por seus descendentes, um discurso acionado 

nas propagandas de empreendimentos imobiliários recentes na Vila Prudente.  



23 
 

Outra contribuição significativa é aportada: Marcelo Vitale da Silva (2018) em 

seu estudo sobre as sociabilidades e associações negras no bairro de Penha de França, 

também na zona Leste da cidade, no pós-Abolição. Mobilizando o conceito de território 

negro, o historiador identificou importantes conexões entre os negros daquele bairro e as 

organizações sediadas nas áreas centrais da cidade. Assim, ele argumenta que “as 

histórias de famílias, associações, festas e sociabilidades dos negros no bairro da Penha 

estão inseridas e intimamente ligadas às experiências socioculturais, religiosas e ativismo 

de outros territórios negros da cidade de São Paulo” (SILVA, 2018, p. 28). Privilegiando 

os “trânsitos” pela cidade e também entre práticas sociais e instituições, como o carnaval, 

o futebol, o jornalismo e a ação política dos negros naquele período, Vitale faz mais que 

“incluir” a Penha de França no mapeamento dos “territórios negros”. Ele identifica a 

formação de redes complexas e organizadas da população negra que escapam a esforços 

de confinamento e de classificação. Meu estudo soma-se e dialoga com as proposições 

desses autores, argumentando que o Largo da Banana, um dos mais simbólicos 

“territórios negros” paulistanos, não se enquadra na definição imaginada pelos 

formuladores desta noção. 

Notas teórico-metodológicas 

Esta pesquisa percorreu um universo diversificado de arquivos. Consultei plantas 

e projetos no arquivo da Secretaria de Obras de São Paulo, bem como processos, atas e 

anais e outros documentos históricos do arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. 

Realizei um extensivo levantamento em jornais cotidianos16. Pesquisei títulos da imprensa 

negra de São Paulo17, sobretudo no período anterior ao fechamento das redações pela 

ditadura de Vargas, em 1937. Analisei letras de samba e perscrutei a Coleção Carnaval 

Paulistano do MIS-SP.  

A bibliografia a que recorro é, do mesmo modo, diversificada, produzida sob 

enfoques disciplinares variados. Essa foi a estratégia a que recorri e ainda recorro em meu 

processo de formação e em minha reflexão, que não se encerra com esta tese, acerca do 

tema das relações raciais. Do esforço em dialogar com essa bibliografia e com diferentes 

disciplinas, busco refletir sobre os rendimentos e os desafios de se privilegiar a raça no 

 
16 Na Hemeroteca Digital Brasileira, no Acervo Digital Estado de São Paulo e no Banco de Dados da Folha 
de São Paulo.  
17 No Portal Imprensa Negra Paulista da USP e na Hemeroteca Digital Brasileira, onde estão disponíveis as 
edições do Clarim da Alvorada. 
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estudo da história da cidade e dos processos urbanos. Meu interesse está em considerar o 

conceito de “raça” nas especificidades internas desse debate, evitando subsumi-lo no de 

classe social. 

Minha análise das fontes norteou-se pelo entendimento de que a formação de 

identidades raciais decorre de processos históricos, relacionais, contingentes e 

discursivos. Embora a ideia de “raça” tenda a ser, no meio científico, consensuada como 

“construção social”, seus efeitos nas sociedades que as operam podem ser claramente 

verificados e não podem, portanto, ser descartados (GUIMARÃES, 2009; MONSMA, 

2013; SILVÉRIO, 2013). Como argumentam Rossi e Cesar (2021),  

Afinal, reafirmar aqui os fundamentos sociais das diferenças raciais não cancela 
o fato de que elas continuam a ser cotidianamente percebidas e vivenciadas como 
realidades biológicas pré-discursivas, como se nas superfícies dos corpos 
fôssemos capazes de buscar a “verdade” sobre a raça.  

Tendo isso em vista, optei por privilegiar, em minha análise das fontes, os diálogos 

entre elas e, através deles, interpretar as mediações de raça a partir das quais eles foram 

travados.18 Busquei adotar essa perspectiva tanto nos diálogos que pude apreender de 

modo mais direto, de que as entrevistas da Coleção Carnaval Paulistano são meu 

principal exemplo, como naqueles que só pude acessar mais indiretamente. Entre estes, 

pude flagrar relações entre moradores da Barra Funda e vereadores, entre aqueles e a 

polícia, entre colegas e desafetos que se encontravam nas vendas ao redor da estação, 

entre operários feridos e instituições hospitalares, entre trabalhadores e patrões, entre 

usuários da ferrovia e seus funcionários ou sua diretoria e assim por diante.  

Meu tratamento crítico dos arquivos pesquisados e dos documentos leva em 

consideração as problematizações formuladas por Joan Scott (1991; 1998)19 em torno do 

recurso à “experiência”, em seu diálogo com a historiografia da “diferença”. Scott 

questiona uma vasta gama de historiadores que, se utilizando da “experiência” dos 

sujeitos como “evidências” autoexplicativas de verdades históricas, acabam por 

naturalizar as diferenças, perdendo, assim, potência crítica:  

 
18 A compreensão de processos sociais reais ocorre em ambientes de interações e determinações múltiplas. 
Os conceitos e categorias são o resultado de esforços analíticos (GUIMARÃES, 2018, p. 51). Estudos de 
gênero aportaram contribuições relevantes para o reconhecimento dessa questão, bem como para a 
discussão de métodos que levem isso em consideração. Como sugere Anne McClintock, “raça, gênero e 
classe não são reinos distintos da experiência” que existem isoladamente, mas sim “em relação entre si e 
através dessa relação – ainda que de modos contraditórios e em conflito”. Esses domínios não são redutíveis 
e idênticos entre si, mas existem em “relações íntimas, recíprocas e contraditórias” (McCLINTOCK, 2010, 
p. 19–20, grifos no original). Quero com isso dizer que embora meu estudo privilegie o conceito de raça na 
análise, tentei não perder de vista que esta categoria não se dissocia de outros âmbitos da experiência social. 
19 As datas referem-se à publicação, respectivamente, do texto “The Evidence of Experience”, e de sua 
tradução em português, “A invisibilidade da experiência”. 
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O apelo à experiência como prova incontestável e como ponto de explicação 
originário – como fundamento sobre o qual a análise se baseia – (...) enfraquece 
o impulso crítico da história das diferenças. Ao permanecerem dentro da moldura 
epistemológica da história ortodoxa esses estudos perdem (...) a possibilidade de 
examinar as pressuposições e práticas que excluíram considerações de diferença. 
Tomam como auto-evidentes as identidades daqueles sujeitos cuja experiência 
está sendo documentada e, dessa forma, tornam naturais essas diferenças. Esses 
estudos localizam a resistência fora de sua construção discursiva e ratificam a 
representação como atributo inerente aos indivíduos, descontextualizando-a. 
(SCOTT, 1998, p. 301, grifo meu) 

 Tal perspectiva crítica só se torna possível, segundo a autora, se inquirirmos o 

lugar social dos sujeitos implicados no fazer histórico – o próprio historiador e os 

“diferentes” cuja experiência ele busca documentar – e se a experiência e a diferença 

forem consideradas como formas discursivas, e não como “atributos” essenciais que os 

sujeitos portam. Isso leva Scott a questionar a metáfora da visibilidade mobilizada por 

historiadores e outros pesquisadores de ciências humanas, que se arrogam a missão de 

“lançar luz” sobre aqueles que se encontravam, antes, obscurecidos, como se “conhecer” 

se reduzisse a “ver”. Em suas palavras,  

[o] projeto de tornar a experiência visível impede a análise dos funcionamentos 
desse sistema e a sua historicidade; ao invés disso, reproduz seus termos (...). 
[Ele] expõe a existência de mecanismos repressivos, mas não sua lógica [interna] 
(...); sabemos que a diferença existe, mas não a entendemos como constituída em 
relação mútua. (SCOTT, 1998, p. 304) 

Cotejar as narrativas sobre o “berço” do samba com a história da intervenção 

urbana me permitiu questionar o estatuto de evidência de verdades históricas conferido 

aos discursos legitimados com a referência a alguns poucos artistas. Esse uso de seus 

registros, buscando em suas experiências a confirmação de expectativas sobre suas 

histórias e identidades, acabou por repisar as hierarquias sociais contra as quais eles 

direcionaram suas ações. Preferi, portanto, e ainda seguindo Scott, indagar as operações 

dos processos discursivos (históricos e cambiantes) pelos quais identidades foram 

atribuídas, contestadas ou afirmadas nesse processo. Para isso, 

(...) precisamos nos referir aos processos históricos que, através dos discursos, 
posicionam sujeitos e apresentam suas experiências. Não são indivíduos que têm 
experiência, mas sim os sujeitos que são constituídos pela experiência. 
Experiência nesta definição torna-se, então, não a origem da nossa explanação, 
não a experiência legitimadora (porque vista ou sentida) que fundamenta o que é 
conhecido, mas sim o que procuramos explicar, sobre o conhecimento que é 
apresentado. Pensar sobre a experiência desse modo é historicizá-la, bem como 
historicizar as identidades que ela produz. (SCOTT, 1998, p. 304) 

 Não sei avaliar qual foi o grau de sucesso obtido em meu esforço de incorporar 

essas considerações em minha prática de pesquisa. Contudo, acredito que constituam 
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ideias fundamentais para que possamos rediscutir o Largo da Banana e sua “identidade 

negra” a partir de outros termos que não apenas o que busca “lançar luz” sobre sua 

existência supostamente pregressa e esquecida, ou a reafirmação da “essência” de seus 

sambistas negros e valentes. Com outra metáfora sensorial, as pesquisadoras do MIS-SP 

estavam imbuídas da missão de “dar voz” aos sambistas negros e construir, através disso, 

uma “memória coletiva”. Espero conseguir demonstrar, ao fim da tese, que elas nem 

deram voz, nem acionaram uma memória coletiva. Generalizando fragmentos 

descontextualizados de depoimentos de pouquíssimos informantes, elas conferiram 

validade universal a uma narrativa que era delas, e não a de seus interlocutores.20  

 Assim, ao invés de tomar esses registros, como os demais documentos consultados 

nesta pesquisa, como revelações de “verdades” antes invisíveis e audíveis, busco 

considerá-los como “coordenadas informativas acerca do estado das disputas e dos jogos 

envolvendo os agentes em determinado período histórico e local” (FERNANDES, 2016, 

p. 112). Para além de informações objetivas, busco, nesses documentos, compreender 

como as categorias de raça, mas também de gênero e classe, foram elevadas “ao patamar 

de gramáticas sociais, tomando o corpo como instrumento a um só tempo musical e 

político, portanto indissociável das disputas de legitimidade cultural em jogo naquele 

momento” (CESAR, 2018, p. 42–3). Ruídos, sobreposições ou atravessamentos das falas, 

silêncios, alterações na voz e gestos audíveis tornam-se, desse ponto de vista, tão 

importantes quanto as palavras, comunicando o “não narrável” e modulando o que foi 

verbalizado (NADAI et al., 2019).  

Cotejei, assim, os discursos (e os silêncios) sobre o Largo da Banana com outras 

informações que carnavalescos, jornalistas, políticos, trabalhadores e residentes da Barra 

Funda consideraram importantes aportar. Isso incluiu o viaduto, a avenida, a estação, 

percursos pela cidade e outros termos com que esses agentes conceberam suas 

identidades, suas trajetórias e suas lutas. Retornando a Scott mais uma vez, essa 

historiadora sugere que uma das tarefas do historiador deveria ser “tornar visível”, não 

no sentido de capturar a realidade do que é visto, mas de compreender as operações dos 

processos discursivos pelos quais identidades são constituídas e “cujos processos não são 

 
20 A missão de dar voz é manifesta sobretudo por Britto (1986, p. 71). Simson (2007, p. 101), do mesmo 
modo, estava preocupada com registrar a memória do carnaval paulistano, que ela percebia como ameaçado 
pela “espetacularização” dos desfiles “modernos”. Na Unicamp, a antropóloga continuou a dedicar-se à 
história oral, atuando em projetos de extensão que, me parece, dão a entender que tanto quanto dar a “ver” 
a cultura popular, ela estava engajada em “mostrá-la”, ou seja, ensiná-la aos seus “portadores”. Ver Simson 
(2003, doc. audiovisual). 
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marcantes e, na verdade, atingem seus efeitos porque não são notados” (SCOTT, 1998, 

p. 318-9). Para tanto, segundo a autora, seria necessária uma mudança no objeto, que 

tomasse o surgimento de conceitos e identidades em busca de explicação. Sem 

desconsiderar os efeitos de tais conceitos e identidades, assume-se, no entanto, que o 

surgimento de novas identidades não é inevitável ou determinado. Ao discorrerem sobre 

ele ou não mencionarem o Largo da Banana, os agentes fazem mais que oferecer uma 

memória que permitiria acessar um passado perdido. Eles negociaram suas identidades e 

navegaram hierarquias sociais que não são evidentes, mas que se fizeram parte 

fundamental de meu processo de investigação. Gostaria de sugerir, nesse sentido, que a 

habilidade de alguns desses agentes em silenciar a persistente existência do Largo da 

Banana foi importante para os resultados de suas estratégias.  

*** 

Os acervos consultados nesta pesquisa não costumam ser colocados em relação, 

seja porque são relativos ao “samba” e à “urbanização”, seja porque dizem de formas de 

agenciamento da negritude tidas como incompatíveis, ora “culturais” (lidas à luz da 

africanidade), ora “políticas” (de integração social). Nesse sentido, sigo as considerações 

aportadas por Marc Hertzman (2013) em seu estudo das estratégias complexas, e por 

vezes contraditórias, conduzidas por sambistas negros no Rio de Janeiro para se inserirem 

no mercado musical e para ascenderem socialmente. “Sujeitos” e “arquitetos” da 

identidade do samba, eles navegaram expectativas de raça, gênero, autoria e brasilidade 

a favor de suas aspirações. Para tanto, eles podiam afirmar, com mais ou menos 

ambivalências, o estereótipo de “malandros” ou sua conexão com uma África idealizada 

em um passado primordial, ao mesmo tempo em que reivindicaram seu pertencimento à 

ordem “moderna” e “civilizada”. Para o historiador, os resultados de suas ações só podem 

ser bem interpretados quando deixamos de lado as divisões entre economia, política e 

cultura (HERTZMAN, 2013, p. 10–11).  

Dois estudos comparados aportaram contribuições significativas para o debate 

acerca da historicidade das identidades raciais no Brasil. Kim Butler (1998) apontou a 

diversidade das etnicidades, ou identidades coletivas agenciadas por um grupo a seu 

favor, entre os negros brasileiros no pós-Abolição. Em Salvador, onde a população de 

descendentes de africanos era mais numerosa, teria prevalecido uma etnicidade que a 

historiadora definiu como “cultural”, significada em termos de africanidade e que 

distinguia grupos de cor de pele mais escura e mais clara. Em São Paulo, onde, ao 
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contrário, os negros eram minoria, teria predominado uma etnicidade “racial”. Nesta, 

vicejou um projeto de união entre negros de diversas tonalidades de cor da pele em prol 

do combate à discriminação e ao preconceito raciais e em nome da igualdade entre negros 

e brancos (BUTLER, 1998, p. 58).  

Alberto (2011; 2017)21, por sua vez, analisou os modos como os intelectuais 

negros elaboraram a noção de harmonia racial no Brasil em suas demandas, antes que, 

nos anos 1970, a “democracia racial” passasse a ser mais sistematicamente denunciada 

como “mito”. A autora mostra que os desafios e as possibilidades de inserção dos negros 

face à realidade compartilhada da discriminação, do preconceito e da desigualdade raciais 

assumiram formas diversas a depender do contexto social e histórico. Assim, em cidades 

com realidades sociais e raciais tão distintas como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, 

as identidades raciais e o pensamento daqueles intelectuais variaram significativamente. 

Em São Paulo, como mostra a autora, nem a reivindicação de conexões diaspóricas afro-

religiosas, tão potentes em Salvador, nem a ideia de mestiçagem que nutria, no Rio de 

Janeiro, a formação da “brasilidade” nos anos 1930 tiveram muita ressonância. Seguindo 

as considerações de Hasenbalg (1979), a autora discute como o fato de constituírem uma 

minoria demográfica em visível desvantagem na cidade com maiores taxas de 

urbanização e de crescimento econômico do país impactou os modos como os negros 

conceberam sua identidade e pautaram suas lutas no pós-abolição. Aspirando à 

“modernidade” e percebendo as barreiras discriminatórias que limitavam seu acesso a 

espaços e oportunidades, bem como as desvantagens enfrentadas na competição com 

imigrantes brancos, prevaleceu, entre os negros, a afirmação da diferença racial, mas não 

cultural. Baseando-se, principalmente, em arquivos da imprensa negra paulista, Alberto 

mostra como aqueles demandaram o cumprimento das promessas não realizadas de 

liberdade e igualdade no Brasil republicano. Denunciando seu tratamento como 

“estrangeiros em sua própria terra”, esses intelectuais reivindicaram o reconhecimento de 

sua cidadania afirmando-se como “verdadeiros brasileiros” (ALBERTO, 2011, p. 54–68). 

Butler e Alberto deixaram, contudo, de explorar as relações entre a militância 

antirracista e as organizações ditas “culturais” em São Paulo. Alberto não incluiu 

sambistas ou carnavalescos entre os intelectuais negros de que ela se ocupou em São 

Paulo. Butler, por sua vez, reportou-se às contribuições de cientistas sociais para o estudo 

do samba em São Paulo (BRITTO, 1986; SILVA, 1990) para argumentar que formas 

 
21 Nesta tese, consultei tanto a versão em inglês, de 2011, quanto a tradução em português, de 2017, do 
livro Termos de inclusão, de Paulina Alberto. As citações indicam a data da obra consultada. 



29 
 

“culturais” de etnicidade teriam existido, também em São Paulo, ao lado da etnicidade 

“racial” prevalecente. A autora separou, no entanto, tais práticas entre “ativistas” e “não 

ativistas”, que existiriam paralelamente e não em diálogo. Assim, a etnicidade cultural 

paulistana, que reunia o “samba informal” performado pelos carregadores negros do 

Largo da Banana e os grupos carnavalescos (BUTLER, 1998, p. 75), seria, à semelhança 

do que ela observou em Salvador, significada pela sua africanidade. Tais práticas culturais 

seriam heranças de rituais africanos “de restauração do equilíbrio psicológico e espiritual” 

dos escravizados (BUTLER, 1998, p. 87).  

Buscando levar adiante as reflexões dessas autoras, argumento que “carnaval” ou, 

de forma mais ampla, o que se concebe como “cultura negra” tampouco são termos 

dotados de um significado fixo, unívocos e atemporais. Diferente do que sugeriu Butler, 

os resultados de minha investigação permitem sugerir que, ao menos uma parte dos 

idealizadores e dirigentes de grupos carnavalescos negros não se percebiam em termos 

de conexões espirituais ou culturais afro-diaspóricas e estavam plenamente inseridos nas 

frentes de lutas antidiscriminatórias da cidade. Petrônio Domingues (2013; 2019) oferece, 

com sua discussão teórico-metodológica e sua análise empírica, possibilidades de 

transgredir as dicotomias entre cultura e política e entre classes sociais na historiografia 

e na sociologia do chamado “associativismo negro” em São Paulo. Pesquisando a 

trajetória do cordão carnavalesco Campos Elíseos, entre as décadas de 1920 e 1930, o 

historiador identificou importantes alianças entre o grupo carnavalesco, a imprensa negra 

e outras organizações negras daquele período, como o Centro Cívico Palmares, em prol 

de objetivos comuns. Estes seriam, sobretudo, os de operar na “elevação moral” e na 

valorização do negro, bem como na luta por melhores condições de inserção social para 

esse grupo (DOMINGUES, 2013, p. 137). De fato, como mostra o historiador, uma das 

principais ações levadas a cabo pelo cordão foi criar um jornal para funcionar como seu 

órgão oficial, denominado nada menos que Progresso, que se tornou um importante título 

da imprensa negra paulistana.  

O diálogo com esses autores é frutífero na medida em que meu objeto de estudo 

tem sua identidade negra inequivocamente construída dentro e através do samba. Desse 

modo, as possibilidades de apreensão da história do Largo da Banana são impactadas pelo 

enquadramento teórico cindido entre cultura e política e entre classes sociais, sintetizado 

na dicotomia “resistência cultural” versus “integração social” no estudo sobre negros em 

São Paulo. Ao nuançar essa moldura analítica, emergem relações de parceria, respeito e 

afinidades que afrontam o imaginário constituído em torno das “sociabilidades culturais 
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negras” enquanto práticas de recusa no âmbito do qual o “berço” do samba foi significado 

(BRITTO, 1986, p. 18; SILVA, 1990, p. 3). Espero, por meio de minha investigação sobre 

o Largo da Banana, estimular o debate acerca de seu significado “negro” para a história 

da cidade de São Paulo. Desejo apresentá-lo como um território que abrigou lutas 

empreendidas por sujeitos complexos, contraditórios, heterogêneos, irredutíveis – 

“negros vida”, como bem definiu o sociólogo Guerreiro Ramos (1995). 

Estrutura da tese 

Esta tese se desenvolve em quatro capítulos, já anunciados no início desta 

introdução. No primeiro, Anonimato, investigo o cotidiano de trabalho no pátio de cargas 

da Barra Funda à medida em que esta infraestrutura se consolidou, entre as décadas de 

1900 e 1930, antes de aquela área tornar-se conhecida como Largo da Banana. 

Focalizando o equipamento ferroviário e suas articulações com o bairro e com a cidade 

de São Paulo, confrontei documentos da imprensa cotidiana (acidentes de trabalho e 

ocorrências policiais), da Imprensa Negra Paulista (sobre os carnavalescos da Barra 

Funda) e dos Anais da Câmara Municipal de São Paulo (sobre problemas urbanos e 

projetos urbanísticos no bairro).  

Representações muito distintas sobre os negros emergiram nesses acervos, o que 

interpreto como conformação de um campo de disputas em torno das noções de 

“progresso” e “civilização”. Na imprensa cotidiana, “pretos” apareciam em um contexto 

de negação – eram pessoas mortas, feridas ou presas. Nas páginas da imprensa negra 

encontrávamos, ao contrário, negros criadores, belos e esforçados, alinhados às 

“aspirações do povo paulista”. Conduzindo uma narrativa que celebrava e demandava o 

progresso, duas organizações situadas na Barra Funda se destacaram: um clube 

carnavalesco, o Grupo Barra Funda, e um time de futebol, o São Geraldo. Na arena 

política, os habitantes da Barra Funda apareciam “desmarcados” tanto em termos de raça 

como de nacionalidade, mas eram frequentemente reconhecidos como “operários”. Essa 

designação não se referia, necessariamente, a trabalhadores fabris, abarcando também 

quem desempenhasse serviços braçais, como descarregar vagões. Essa figura, que 

ajudava a compor a imagem de uma cidade industriosa, tinha a legitimidade de suas 

demandas mais facilmente reconhecida, embora estas fossem não necessariamente 

atendidas.  

O segundo capítulo, Asfalto, analisa o processo de execução da primeira etapa da 

avenida Pacaembu nos anos 1940, quando a avenida alcançou o limite dos trilhos, na área 
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que seria, mais tarde, identificada como Largo da Banana. A análise de documentos da 

Câmara Municipal de São Paulo, bem como de notícias da imprensa cotidiana, indica que 

a duradoura negligência quanto às demandas dos habitantes da área foi parte constitutiva 

da viabilização da avenida. Sucedendo-se a momentos de crise, quando as enchentes 

custavam aos moradores seus pertences e a saúde e aos proprietários dos imóveis 

investimentos financeiros em reparos, a administração fez acordos bastante vantajosos 

com os proprietários dos terrenos destinados à construção da avenida. Ao ser inaugurada, 

anos depois, esta parecia pertencer a uma cidade criada a partir do zero, do “vazio”, 

apenas ocupada naquele momento, como se os moradores do local e seu longo histórico 

de demandas nunca tivessem existido.  

Não chegará a surpreender que tal discurso não tenha se sustentado por muito 

tempo. Os ânimos seriam outros quando, na década seguinte, viabilizou-se a etapa 

subsequente daquele projeto. Ao ser inaugurado no Largo da Banana, o viaduto Pacaembu 

aparecia “atrasado”, “inacabado” e “em ruínas”. Este é o assunto do terceiro capítulo, 

Viaduto, que acompanha os processos concomitantes de concretização da obra viária e 

de consolidação do nome Largo da Banana. Foi possível verificar que o Largo da Banana 

era, entre as décadas de 1950 e 1970, um território que abrigava usos muito diversos. No 

entanto, acompanhando as fases de implementação do viaduto e prosseguindo depois de 

sua inauguração, predominam nos arquivos da imprensa cotidiana notícias criminais, 

quase sempre envolvendo homens descritos como negros e violentos. Sem ter eliminado 

o Largo da Banana, esse estigma nutriu as críticas ao viaduto Pacaembu, também 

perigoso, em uma metrópole que, nos anos 1950 era percebida como “excessiva” e 

desgovernada. Ao fim do capítulo, analiso a coexistência de duas modalidades discursivas 

sobre o Largo da Banana entre 1968 e 1974, uma afirmando sua existência na cidade, nas 

notícias cotidianas, outra atestando seu desaparecimento, na memória do samba e do 

carnaval.  

Analisando letras de músicas de Geraldo Filme, argumento que sua obra expressa 

esta condição de “existência fugidia”. Embora isso não tenha sido explicitado à época, a 

consolidação dos principais símbolos do samba de São Paulo deveu muito ao trabalho 

deste sambista, então relativamente jovem. Foi ele quem anunciou o desaparecimento do 

“berço” do samba sob o viaduto (e sob o progresso), em uma canção de 1971. As análises 

de suas canções tenderam a tomá-las como evidências da destruição de territórios 

populares sob o processo de urbanização e a reforçar a oposição construída pelo sambista 

entre “samba” e “cidade” (CONTI, 2015; SILVA, 2011). No entanto, não veio ainda à 
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tona o fato de que Filme foi o primeiro, desde a inauguração da obra, a associar o viaduto 

ao progresso. Busco, assim, interpretar suas criações não em sua mera literalidade, ou 

como evidências do real, mas como parte de um processo criativo e intelectual através do 

qual o músico afirmou simultaneamente sua autoridade artística e sua identidade negra, 

que eram, acima de tudo, “paulistas”.  

O quarto capítulo, Desaparecimento, volta-se para o processo de consolidação da 

representação do Largo da Banana como um território negro, atrelado à memória do 

samba e do carnaval em São Paulo. Pesquisas acadêmicas desenvolvidas a partir dos anos 

1970, nos campos das ciências sociais e da arquitetura e urbanismo, contribuíram para 

significar o Largo da Banana como lugar de completa alteridade– um “terreiro africano”, 

segregado em um “mundo à parte” na “cidade provinciana”. Contrasto minha análise 

sobre os “territórios negros” com os discursos que emergiram sobre o Largo da Banana 

durante a produção da Coleção Carnaval Paulistano do MIS-SP. Nesses documentos, 

atento para os diálogos, não apenas em relação ao conteúdo, mas também à forma – 

alterações na voz, silêncios e interrupções, entre outros elementos que permitem 

interpretar as expectativas, frustrações, entusiasmos e negociações envolvidas na 

pactuação do “berço” do samba, pari passu com as identidades de seus porta-vozes. Para 

isso, foi necessário relacionar essa análise a outros aspectos debatidos ao longo das 

gravações, muitas vezes laterais aos interesses imediatos dos entrevistadores, mas centrais 

para o modo como os carnavalescos conferiram significados às suas histórias. Espero, 

com isso, apresentar um pouco da heterogeneidade das lutas negras ensejadas no e através 

do Largo da Banana, no curso do processo de urbanização.  
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- 1 - 
 Anonimato 

 

Em janeiro de 2020, a agenda comemorativa do aniversário de São Paulo incluiu 

um evento que foi aplaudido por representantes e apreciadores do samba paulistano. Na 

ocasião, foi afixada nas paredes do viaduto Pacaembu, na Barra Funda, uma placa 

indicando o lugar de origem dessa expressão cultural na cidade. Quem transita por baixo 

do viaduto hoje pode ler: “Largo da Banana: ponto inicial do samba paulistano, o largo 

que aqui havia recebeu, a partir do final do século XIX, estivadores negros reunidos em 

roda de samba duro e tiririca, capoeira paulista sambada” (Figura 1). Hoje, como 

decorrência dessa política cultural22, a busca por esse verbete na internet também retorna 

àquele endereço no Google Maps, divulgando o “berço do samba”, além de dar acesso a 

registros audiovisuais da cerimônia e uma visão panorâmica do elevado (Street View)23.  

 

Figura 1 – Cerimônia de emplacamento em homenagem ao Largo da Banana em 22 de janeiro de 2020. Fotos 
minhas. 

 

Essa foi a primeira vez em que o nome informal das imediações do antigo pátio 

de cargas da Barra Funda, hoje desativado, foi gravado nos muros da cidade. A cerimônia 

de emplacamento, que contou com discursos de lideranças da maior escola de samba da 

Barra Funda, a Camisa Verde e Branco, e da União das Escolas de Samba de São Paulo 

 
22 Inventário Memória Paulistana, criado pela Resolução 13/CONPRESP/2019, como instrumento de 
salvaguarda do patrimônio cultural da cidade, buscando mapear as referências de memória presentes na 
cidade. 
23https://www.google.com/search?q=largo+da+banana&oq=largo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0i51
2j46i175i199i512j69i61l3.2695j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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foi de celebração, mas também de cobranças. A audiência presente reuniu-se na calçada 

estreita para escutá-las. Em seguida à introdução das funcionárias do Departamento do 

Patrimônio Histórico, assinalando que o gesto vinha “reforçar, enaltecer e dar voz [a] 

narrativas que estavam escondidas, mas sempre presentes em nossos corações”, Seu 

Dadinho, auxiliado por Tia Neide, ambos da velha guarda da Camisa Verde, deram 

explicações sobre o significado daquele lugar. Nas palavras do carnavalesco, “esse dia 

(...) vai marcar muito na história, porque muita gente ouve falar do Largo da Banana aqui, 

através de versos e prosas (...) sem saber o significado do Largo e onde ficava”. As falas 

que se seguiram reforçaram que aquele foi um passo (e apenas isso) no enfrentamento da 

imensa “paralisia cerebral” que afeta a história e a memória da população negra na cidade. 

O jogo de palavras de Maria Helena, Embaixatriz do Samba da UESP, em referência à 

instituição de assistência a pessoas com paralisia cerebral, Fraternidade Irmã Clara, que 

atualmente ocupa as instalações sob o viaduto Pacaembu, deu ênfase à reivindicação de 

Seu Dadinho: 

Então é assim, nós vivemos numa cidade [em] que infelizmente essa paralisia 
cerebral, ela é muito grande principalmente quando se fala da cultura e da etnia 
negra (...). Hoje, vem-se aqui marcar esse território. Demarca-se o território da 
cultura negra. Do nosso samba, do nascimento, a raiz do nosso samba 
paulistano.24 

O ato de demarcar aquele “território da cultura negra” e de dar publicidade ao seu 

nome, mobilizando uma identidade étnico-racial historicamente constituída, conferiu um 

estatuto oficial inédito ao “berço” do samba, reivindicado por alguns sambistas desde, 

pelo menos, 1968. Desde então, no curso da valorização de uma expressiva população 

negra na Barra Funda, que responde, sobretudo, pelo nascimento do samba e do carnaval 

de São Paulo, o Largo da Banana se destacou. Mais ainda, se a Barra Funda não costuma 

ser tomada como inteiramente negra, o Largo da Banana certamente o é. É improvável 

que a menção ao seu nome venha dissociada daquela aos negros pobres que alternavam 

pesados carregamentos ferroviários com rodas de samba e tiririca, ou aos grupos 

carnavalescos a que tais expressões teriam, supostamente, dado origem. Os depoimentos 

feitos em 2020 atestam que aquele território permitiu, e ainda permite, acionar memórias 

e identidades nas lutas contra as opressões raciais que marcam o cotidiano de pessoas 

negras em São Paulo.  

 
24 Conforme minhas anotações durante a cerimônia, em 22/01/2020. 
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A data incerta registrada na placa, o fim do século XIX, bem como a própria noção 

de “origem” do samba, anunciam um aspecto crucial dessa narrativa. Apesar do nome 

“Largo da Banana” ser bastante mais recente, difundindo-se no debate público, ao menos 

nos meios impressos, por volta de 1950, geralmente é na cidade da Primeira República e 

do imediato pós-abolição que sua existência costuma ser evocada. Ao distanciamento no 

tempo, somam-se outras separações que explicitam os sentidos conferidos às fronteiras 

raciais nos discursos sobre a cidade de São Paulo e, portanto, ajudam a compreender 

algumas disputas em jogo no evento realizado já em pleno século XXI. 

A monografia que integra a coleção “História dos Bairros de São Paulo”, 

promovida pela prefeitura e destinada a um público leitor amplo, é exemplar quanto às 

expectativas de raça e de classe que norteiam os esforços de composição, como que em 

mosaico, de um retrato da formação da Barra Funda. Os autores descrevem sua ocupação 

mista, originada da instalação de indústrias e de moradias operárias, estimuladas pela 

ferrovia, no período pós-abolição (BRUNELLI et al., 2006, p. 21). Os “italianos” teriam 

sido os principais responsáveis pelo seu povoamento, tornando-se proprietários de 

pequenas empresas ou empregados nas fábricas da região. Os “negros”, também 

representativos entre a população do bairro, residiriam nos “cortiços, cômodos e porões 

das casas”, empregando-se nos serviços domésticos em “casas nobres dos Campos 

Elíseos” ou no pequeno comércio. Eles também encontravam oportunidades de “trabalho 

temporário da estrada de ferro como carregadores ou praticavam o comércio ambulante 

de comestíveis e gêneros de primeira necessidade”. Esses trabalhadores eventuais, 

designados como “negros valentões”, se reuniam no Largo da Banana para “[jogar] 

capoeira, [frequentar] os bailes, os bares e os ritos religiosos de origem africana” 

(BRUNELLI et al., 2006, p. 21–2). Na Barra Funda, também residira o “fundador dos 

cordões carnavalescos paulistanos, Dionísio Barbosa” (BRUNELLI et al., 2006, p. 44). 

Todos os elementos citados são os que levaram Aideli Brunelli e sua equipe (2006, p. 18) 

a afirmarem que naquele bairro se localizou, um dia, “um dos principais territórios negros 

da cidade”, provavelmente apoiando-se no estudo de Raquel Rolnik (2003), uma 

importante referência daquele trabalho.25 

Em suma, a monografia sugere que os negros corresponderiam aos sujeitos mais 

pobres da Barra Funda, desempenhando (apenas eles?) os piores trabalhos e residindo 

(apenas eles?) em “cortiços e porões”. Enquanto isso, os “imigrantes”, em um percurso 

 
25 Abordarei a discussão feita por Raquel Rolnik no capítulo 4. 
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de mobilidade social ascendente, são imediatamente associados ao mundo do trabalho 

fabril ou dos “negócios”. Assim, os trabalhadores negros aos quais se atribui a criação do 

samba paulista, ainda que fundamentais à operação de um dos principais entrepostos 

ferroviários do estado, não são, em geral, computados entre os “operários” do bairro. O 

interesse pelos carregadores, frequentemente acompanhado da afirmativa de que eles 

eram “majoritariamente negros”, parece esgotar-se na construção do retrato dos 

“sambistas”, sem suscitar muitas reflexões sobre suas condições de trabalho propriamente 

ditas ou sobre sua participação na economia urbana. Desse modo, em vez de partícipes 

de um processo de modernização necessariamente contraditório, os negros tenderam a 

ser, eles próprios, contrapostos à noção de modernidade. Na esteira das considerações de 

Stella Paterniani (2019), me parece necessário tensionar as representações cindidas entre 

um bairro povoado por imigrantes brancos – ou por trabalhadores sem corpos – 

assimilados, bem ou mal, à “modernização” e um “núcleo” ou “território” habitado por 

uma comunidade negra dissociada desses mesmos processos.  

Tendo isso em vista, este capítulo indaga como noções relativas à “raça” 

conferiram sentido às representações sobre a Barra Funda e sua urbanização antes que o 

nome “Largo da Banana” se consolidasse no discurso público. Para isso, confronto 

arquivos da imprensa cotidiana, da imprensa negra paulista26 e da Câmara Municipal de 

São Paulo. Busco analisar, nessas fontes, os elementos que viriam a constituir, depois, a 

identidade “negra” do bairro, em especial o trabalho braçal, a valentia e as práticas de 

lazer, bem como a consolidação da infraestrutura ferroviária na Barra Funda. Termos 

como “crescimento”, “progresso” e “civilização” emergiram com insistência em todos os 

acervos consultados. Centrar-me nas disputas em torno dessas ideias pelos agentes que 

coloco em diálogo me pareceu um caminho interessante e viável para explorar as 

interseções entre “raça” e “urbanização”.  

Na imprensa cotidiana, os trabalhadores do pátio de cargas da Barra Funda, muitos 

dos quais habitavam o próprio bairro, apareciam ao serem hospitalizados em decorrência 

de acidentes. Essas notícias permitem constatar que atividades braçais estavam incluídas 

entre aquelas desempenhadas por “operários” e que alguns desses, mesmo que não a 

maioria, foram identificados como “pretos”. No entanto, com mais frequência, os 

 
26 Gilmar de Carvalho (2009, p. 66), baseado em Ferrara (1986), definiu “Imprensa Negra” como “o 
conjunto de jornais criados e mantidos por pessoas negras, direcionados ao público negro para o 
atendimento de expectativas específicas em defesa de seus interesses”.  Na análise da imprensa de grande 
circulação, optei por referi-la como “imprensa cotidiana” e não “imprensa branca”. Contudo, é importante 
pontuar que esta expressou visões e interesses apenas pretensamente universais e não marcados. 
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“pretos” ocuparam as colunas policiais, não na qualidade de operários, mas de indivíduos 

perigosos. De uma forma ou de outra, “pretos” e/ou “operários” da estação Barra Funda 

e seus arredores emergiam nesses meios de comunicação em contextos em que sua 

eliminação estava posta, fosse pela morte, pela invalidez ou pela detenção.  

Na imprensa negra paulista, sobretudo nas décadas de 1920 e 1930, construiu-se 

uma imagem muito diferente dos negros daquele bairro, em registros sobre eventos 

sociais realizados pelas organizações negras lá sediadas. Como tal, a Barra Funda era o 

endereço de homens e mulheres organizados, esforçados e capazes de grandes 

realizações. Nessa representação, que exceto pela valorização dos negros e de seus feitos, 

estava alinhada com a celebração do “progresso” paulistano, destacavam-se as ações de 

um cordão carnavalesco, o Grupo Barra Funda27, e de um time de futebol, a Associação 

Atlética São Geraldo. As “manifestações culturais”, parte delas ao menos, tão centrais à 

posterior caracterização do “núcleo negro” da Barra Funda (BRITTO, 1986; SIMSON, 

2007) tinham, para aqueles sujeitos, significados bastante distintos daquele de recusa, que 

seria sedimentado por seus intérpretes. O contraste entre os negros da Barra Funda 

retratados nas imprensas cotidiana e negra coloca em evidência processos de 

discriminação que os alijavam, concreta e simbolicamente, da modernidade e do 

progresso, a despeito de suas aspirações. 

O equipamento ferroviário da Barra Funda, além de funcionar como entreposto 

entre o interior do estado e o porto de Santos e de ser o ponto de chegada de gêneros que 

abasteciam a capital, prestou-se, desde sua criação, aos deslocamentos urbanos. Através 

da estação, moradores de seus arredores ou que habitavam a margem direita do rio Tietê 

acessavam o centro da cidade. Contudo, as ferrovias também conformavam barreiras 

tanto físicas quanto simbólicas entre a “várzea” e a “cidade”.28 Separando, por vezes, 

moradia e trabalho, as porteiras que controlavam a travessia dos trilhos demoravam-se 

fechadas, aglomerando pedestres e veículos à espera de sua abertura. As dificuldades em 

acessar a estação, a demora junto às porteiras e a precariedade da infraestrutura urbana 

nos seus arredores suscitaram repetidas demandas à Câmara Municipal de São Paulo, 

provocando reações dos vereadores. 

 
27 Nos documentos, encontrei referências ao “Grupo [Carnavalesco] Barra Funda” ou “da Barra Funda”. 
No texto, refiro-me ao “Grupo Barra Funda” ou à sua alcunha “Camisa Verde”, pela qual se tornou mais 
conhecido.  
28 O sentido de “várzea” extrapola os limites definidos por critérios geográficos, referindo-se a construções 
sociais, tanto ou mais que físicas, de conotação pejorativa, vinculada à sujeira e à insalubridade. Segundo 
Odette Seabra (2015, p. 78-9), “morar para além dos trilhos entre a Lapa e a Barra Funda, assim como 
morar entre a av. Celso Garcia e o rio Tietê, era como morar nas várzeas”. 
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Na arena das reivindicações políticas, identificar-se e ser reconhecido como 

“operário” permitiu, em certas ocasiões, reunir os moradores da Barra Funda entre os 

artífices do “progresso material” da capital, com legitimidade para reivindicar melhorias 

urbanas. No interior desse grupo, processos de racialização distinguiam o cidadão da 

ameaça à ordem social a ser vigiada e contida. Sob os signos do “progresso” e da 

“civilização”, era contra os “perigos” e em defesa dos “operários” que os vereadores 

argumentavam pela necessidade de intervenções públicas. Raramente os discursos na 

Câmara Municipal se traduziram em melhorias efetivas das condições de vida dos 

moradores do bairro, como analiso com mais detalhe no próximo capítulo. Cotejando as 

atas das sessões da casa legislativa com ocorrências na Barra Funda registradas na 

imprensa cotidiana, o que se percebe, de saída, é que os “perigos” eram, com frequência, 

identificados com os próprios “operários”. O constante deslizamento entre uma categoria 

e outra reflete o lugar social ambíguo desses habitantes e permite interpretar alguns dos 

descompassos entre o discurso e a prática urbanística naquele momento. 

No Pateo da Sorocabana...  

Em 14 dezembro de 1906, por volta de meio-dia, Candido Luiz descarregava um 

trem da Companhia Sorocabana, na Barra Funda, quando se acidentou gravemente. O 

incidente e seus desdobramentos foram divulgados n’ O Estado de São Paulo.29 Segundo 

informou-se, o trabalhador “repentinamente, por um descuido qualquer, foi apanhado na 

cabeça” pela carga que transportava e foi levado ao Hospital da Misericórdia, onde 

faleceu na madrugada seguinte.30 Candido Luiz aparece na notícia, ao ser socorrido ainda 

com vida, como um “operário (...) que trabalhava na descarga de pranchões de um vagão 

da Sorocabana na Barra Funda”.31 No dia seguinte, o jornal informou sua morte, 

detalhando que ele era um “operário de Estrada de Ferro (...) de côr preta”. A curta 

publicidade do caso se encerra com a frase: “O preto Candido Luiz contava mais de 40 

annos de edade e residia na Barra Funda”.32  

Além da intrigante transmutação de Candido Luiz de “operário” com vida em 

“operário de cor preta” moribundo e finalmente, “preto” ao abandonar o plano dos vivos, 

as notas trazem poucas informações, possivelmente reproduzidas do registro hospitalar. 

 
29 Doravante, O Estado... 
30 “Notícias diversas”. O Estado... São Paulo, 15/12/1906, p. 3. 
31  Idem, ibidem. 
32  “Notícias diversas”. O Estado..., 16/12/1906, p. 3. 
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Ignoramos seu sobrenome, não sabemos se era casado, se deixava filhos, se era nascido 

em São Paulo ou alhures, nem qual era seu grau de instrução. Seu local de residência foi 

apenas vagamente apontado.33 Não sabemos desde quando ele obtinha seu sustento 

carregando e descarregando vagões ou quais outras atividades ele desempenhava para 

sobreviver. Tampouco podemos, na circunstância trágica e breve em que se tornou 

notícia, descobrir quais haviam sido as aspirações, realizações e frustrações daquele 

sujeito cuja vida fora abruptamente interrompida. Sabemos, contudo, que se tratava um 

homem negro residente na Barra Funda, com algumas décadas já vividas, e que, em 1906, 

erguia com os braços pesados pranchões sobre a cabeça no pátio ferroviário da Barra 

Funda, atividade que o qualificava como operário. Candido Luiz foi único “operário de 

cor preta” que encontrei trabalhando no pátio da Sorocabana entre as décadas de 1900 e 

1930. Isso não significa que ele fosse o único trabalhador negro, mas que esse foi o único 

registro analisado a fazer essa dupla marcação, de operário e preto. Ainda assim, as duas 

pequenas notas sobre o acidente sugerem, mais que uma sobreposição de identidades, um 

deslizamento entre o “operário” vivo e o “preto” morto.34  

Desde o fim do século XIX e, principalmente, a partir dos 1900, a Barra Funda se 

consolidou como um dos principais entrepostos ferroviários de São Paulo. Aquele era o 

ponto de baldeação entre a São Paulo Railway, popularmente conhecida como “Ingleza”, 

e a Companhia Sorocabana. A São Paulo Railway foi inaugurada em 1867, ligando os 

municípios de Santos e Jundiaí. Essa empresa deteve o monopólio do acesso à zona 

portuária até 1938. Os fazendeiros interessados em acelerar o escoamento da produção se 

encarregaram de expandir a rede ferroviária para o interior (DEAN, [s.d.], p. 42). A 

Companhia Sorocabana, decorrente desses esforços, foi formalmente constituída em 

 
33 Nesse período, a indicação do endereço completo era comum em textos jornalísticos. 
34 Não estou sugerindo que Candido Luiz tenha, em algum momento, sido reconhecido como um homem 
branco. Contudo, os termos que o descrevem durante sua agonia “ensinam” as hierarquias entre o 
trabalhador pobre “útil” e o mesmo já “inutilizado”, bem que – e talvez por isso mesmo – esse não fosse 
um objetivo do jornalista. Ver, a este respeito, a análise de Rossi (2011) sobre a família de Édison Carneiro, 
na Salvador da primeira metade do século XX. Em um movimento contrário ao experimentado pelo 
operário paulistano, distinções sociais acumuladas pelo pai de Édison, Antônio Joaquim de Souza Carneiro 
(1881-1942), permitiram à família contornar alguns dos constrangimentos relativos à raça naquela 
sociedade. “Mulato” ao nascer, o engenheiro civil e professor catedrático da Escola Politécnica da Bahia 
foi registrado como “branco” em sua certidão de óbito. A posição alcançada na prestigiosa instituição, seu 
reconhecimento como um homem culto e as boas relações estabelecidas com os chefes políticos locais 
contribuíram para “minimizar os efeitos esterilizantes que a ‘raça’ poderia ter na concretização de suas 
aspirações sociais e profissionais, assim como na de seus filhos (...). [Isto] não significa que a ‘raça’ e a 
‘cor’ de Souza Carneiro foram invisíveis aos olhos de seus contemporâneos. No entanto, a certidão de óbito 
(...) ao classificá-lo como ‘branco’, estava dando feição e expressividade mais a estes sinais ‘característicos 
de status’ do que propriamente à ‘raça’ ou à cor física. (ROSSI, 2011, p. 68–9). 
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1871, iniciando seus serviços em 1875. Naquele ano, inaugurou uma “pequena estação, 

no bairro da Luz”, designada como Estação São Paulo (STEFANI, 2007, p. 50).35 

Além de proporcionar a baldeação de mercadorias entre o interior e o porto, o 

equipamento ferroviário da Barra Funda constituía-se como atrativo para a implantação 

de fábricas e oficinas. Anúncios de imóveis e terrenos no bairro, desde a década de 1880, 

destacavam, mais do que a estação, a facilidade de acesso às chaves das companhias.36 Os 

terrenos destinados à construção do pátio de cargas e da estação da Companhia 

Sorocabana foram adquiridos em 1902 e o prédio, inaugurado em 1904 (Figura 2).37 

Figura 2 – Edifício da estação da Sorocabana, na Barra Funda. Foto do livro "The New Brazil-Its Resources 
and Attractives", de 1906. Fonte: Acervo pessoal de Ralph M. Giesbrecht [Online]. 

 

A estrutura de armazenamento e manobras de máquinas foi construída e 

aprimorada ao longo de décadas, com investimentos privados e do poder público.38 Em 

1926, inaugurou-se um grande armazém para o serviço de importação. A partir de então, 

 
35 Em 1919, a empresa foi estatizada e denominada passou a chamar-se “Estrada de Ferro Sorocabana”. A 
São Paulo Railway seria estatizada apenas em 1946, rebatizada de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Em 
1971, foi criada a Ferrovias Paulista S.A., FEPASA, estatal que passou a administrar as companhias 
ferroviárias paulistas do estado de São Paulo (STEFANI, 2007, p.146-7). 
36 “ATTENÇÃO - Bom emprego de capital - Cortume e terrenos á venda”. A Província de São Paulo, São 
Paulo, 20/11/1888, p. 3; “TERRENOS”. O Estado..., 12/05/1897, p. 3; “GRANDE terreno”. O Estado..., 
26/10/1897, p. 3; “TERRENO”. O Estado..., 13/09/1900, p. 3 e “COMPANHIA dos Fazendeiros de São 
Paulo - Relatório da Administração”. O Estado..., 27/03/1907, p. 4. As “chaves” são um “conjunto de peças 
colocadas nas concordâncias de duas linhas para permitir a passagem dos veículos ferroviários de uma para 
outra”. Trata-se de dispositivo de desvio que facilita a carga e descarga de mercadorias. Glossário 
Ferroviário Técnico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
37 GIEBRECHT, Ralph. “Barra Funda – Sorocabana”. Estações Ferroviárias de São Paulo (Online). 
38 Em 1912, o Secretário de Agricultura, o Diretor de Viação e o representante da Comissão de 
Prolongamentos da Companhia anunciaram a construção de novos desvios para descargas de mercadorias, 
além da ampliação de vagões de cargas e passageiros. Em 1918, a companhia requereu ao governo a 
desapropriação de um terreno para construir um armazém de mercadorias. Ver “Notas e Informações”. O 
Estado..., 04/12/1912, p. 6; e “COMPANHIA Sorocabana”. O Estado..., 05/03/1918, p. 4. 
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todos os despachos de mercadorias provenientes do interior passaram a realizar-se pela 

Barra Funda, exceto os de frutas e verduras, que até novo aviso continuariam a ser feitos 

pela estação São Paulo.39 Não foi possível verificar quando, exatamente, isso ocorreu, mas 

em 1931 a São Paulo Railway embarcava frutas naquela estação.40 O Mapa Topográfico 

Sara Brasil, de 1930, é o primeiro documento cartográfico em que a infraestrutura do 

pátio de cargas aparece representada (Figura 3). 

 

  

 
39 “Notas e informações”. O Estado..., 03/03/1926, p. 3. 
40 “Notas e Informações”. O Estado..., 19/04/1931, p. 3. 

1897 

1914 

1924 
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Figura 3 – Evolução da implantação infraestrutura ferroviária na Barra Funda. A estação de trem está 
representada desde 1914, mas o pátio de cargas aparece apenas a partir de 1930.  

 

No pátio da Sorocabana, trabalhavam maquinistas, manobristas, ferroviários e 

operários, que compartilharam, ao longo do tempo, um cotidiano de trabalho assaz 

inseguro. O pátio também era frequentado por funcionários das oficinas e fábricas 

próximas à estação, como José Napoli, com 42 anos em 1918. O empregado da Casa J. 

Martim, uma oficina de fundição situada na rua do Bosque41, desmontava peças de uma 

máquina velha no pátio da Barra Funda, quando essa deslizou pelos trilhos, chocando-se 

com um vagão carregado de pedras. Imprensado entre o vagão e a máquina, o operário 

sofreu compressão do tórax e da espádua, fratura das costelas e do colo do úmero.42  

A recorrência de acidentes graves envolvendo os trabalhadores, ao longo de 

décadas, sinaliza que a morte de Candido Luiz, relatada acima, diferente do que se 

noticiou, decorria das condições impraticáveis de trabalho a que ele estava sujeito. Sem 

pretender uma análise quantitativa, levantei 15 notícias de acidentes no pátio da 

Sorocabana publicadas entre 1906 e 1939. Sete vítimas eram “operários”, três dos quais 

descarregavam vagões, respectivamente em 1906, 1912 e 1919.  Depois de Candido Luiz, 

o pedreiro e operário Joaquim Domingues, residente à rua Barra Funda, morreria nas 

mesmas circunstâncias, aos 62 anos, enquanto descarregava um vagão de pedras 

britadas.43 Baptista Argento, de 44 anos, sofreu fraturas e contusões em várias partes do 

corpo ao ser “apanhado por um pesado toro, que desmoronou accidentalmente do vagão”, 

 
41 Tratava-se da casa de fundição “José Martim e Cia. Ltda.”, localizada na rua do Bosque, 30, próxima à 
avenida Rudge, no Bom Retiro. ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO (AHSP). Fundo: PMSP. 
Diretoria da Receita. Lançamentos de Indústrias e Profissões (Rua do Bosque, 1926; 1927; 1929).  
42 “AS VICTIMAS do trabalho”. O Combate. São Paulo, 9/04/1918, p. 3.  
43 “MORTE de um operário”. O Estado..., 09/11/1912, p. 5. 

1930 
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ao descarregar madeira no pátio da Estação São Paulo.44 Além de acidentes com cargas, 

os jornais também reportavam lesões, mutilações ou a morte de trabalhadores por 

esmagamento entre vagões, máquinas ou locomotivas, bem como por atropelamentos.45  

Entre as 15 vítimas de acidente identificadas, nove viviam nas imediações do pátio 

de cargas (Figura 4). Esse era o caso dos três operários feridos ou mortos durante a 

descarga de vagões. Assim como Candido Luiz e Joaquim Domingues, que viviam 

próximos à estação Barra Funda, Baptista Argento, acidentado na alameda Cleveland, 

morava na rua Conselheiro Nebias, 138, a poucas quadras da estação central da cidade. 

Outros trabalhadores do pátio da Sorocabana, como o manobrista Lucas dos Reis, 

atropelado e morto aos 22 anos em 192746, e Antonio Corrêa, de 33 anos, operário que 

perdeu um dedo sob as rodas de um vagão em 192947, viviam na rua Barra Funda. O 

ferroviário Manuel Balthazar, gravemente ferido em 1931, morava na rua Brigadeiro 

Galvão.48 O manobrista José Ferreira, atropelado em 1924, vivia na rua Margarida, 53.49 

O operário Octavio Cassi Filho morava, em 1938, na rua Lopes de Oliveira, 306. O 

ferroviário José Tedeschi vivia na alameda Olga, 186.50 Além dos habitantes da Barra 

Funda, um operário ferroviário vivia na Casa Verde em 192851, dois moravam em 

Perdizes52  e outro na Lapa53. Um maquinista vinha da rua Santo Antônio, no Bexiga54 e 

José Napoli, o empregado da casa de fundição na rua do Bosque, vivia no Pari55.  

 

 

 

 

 

 

 
44 “ACCIDENTE no trabalho”. Correio..., 20/05/1919 p. 3.  
45 “Accidentes no trabalho”. O Estado..., 11/04/1928, p. 7; “Accidentes”. O Estado..., 12/12/1929, p. 8; 
“AS VICTIMAS do trabalho”. A Gazeta, 27/4/1931, p. 3; “OPERARIO victima de um accidente”. A 
Gazeta, 04/09/1931, p. 10; “UM FERROVIÁRIO ferido”. Correio..., 27/08/1930, p. 11; e “OPERARIO 
ferido”. O Estado..., 11/06/1938, p. 7. 
46 “DESASTRE e morte no Pateo da Sorocabana”. A Gazeta, 05/12/1927, p. 3. 
47 “ACCIDENTES”. Op. cit., 12/12/1929, p. 8. 
48 “OPERARIO victima...”. Op. cit., 04/09/1931, p. 10. 
49 “HORRIVEL desastre”. O Estado..., 21/03/1924, p. 4. 
50 “COLHIDO por um trem”. O Estado..., 16/07/1938, p. 5. 
51 “ACCIDENTES...”. Op. cit., 11/04/1928, p. 7. 
52 “UM FERROVIÁRIO...”. Op. cit., 27/08/1930, p. 11 e “COLHIDO por um trem”. O Estado..., 
11/10/1939, p. 6. 
53 “COLHIDO por um trem”. O Estado..., 4/12/1937, p. 7. 
54 “AS VICTIMAS...”. Op. cit., 27/4/1931, p. 3. 
55 “AS VICTIMAS...”. Op. cit., 9/04/1918, p. 3. 
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Figura 4 – Local de residência de vítimas de acidentes no pátio de cargas da Barra Funda (1906-1939). Mapa 
Topográfico Sara Brasil (1930). Edição de Rinaldo Pinho.   

 

As notícias sugerem que a designação de “operário” identificava diferentes 

ocupações, de carregar e descarregar vagões a formar as composições de trens. É possível 

que o termo se prestasse a identificar aqueles que desempenhavam atividades menos 

qualificadas ou sem especificação clara. Em outra empresa, a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, CPEF, Ana Lanna (2016, p. 525) observou que em seu quadro de 

funcionários, até 1920, o “trabalhador” correspondia àquele que exercia funções de menor 

salário e que demandavam menor qualificação. Nesse sentido, nem o “operário” nem o 

“trabalhador” remetiam ao mundo fabril ou a funções especializadas, mas ao trabalho 

precário. A autora também identificou a tendência de que colocações de menor 

remuneração fossem ocupadas por homens negros, muitas vezes por meio de contratos 

provisórios ou com carreiras sem promoções. Isso contrastava com as técnicas 

prevalecentes de controle sobre seus funcionários, como a construção de vínculos 

“familiares”, concebendo a companhia como uma grande família e incorporando parentes 

de várias gerações no seu quadro funcional.  

A partir da estatização da Sorocabana, em 1919, a empresa, que até então fora 

alvo de denúncias que incluíam maus tratos e castigos corporais infligidos aos 

trabalhadores, passou por uma reestruturação. A categoria dos ferroviários obteve uma 

série de conquistas, como Caixa de Aposentadoria e Pensão, bonificações e, em certos 

casos, moradias. Em 1929 foram criados armazéns de abastecimento que forneciam 
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gêneros de primeira necessidade a preços reduzidos. A Estrada de Ferro passou também 

a oferecer cursos de formação ou aprimoramento do corpo técnico e administrativo, o que 

facilitava a promoção de funcionários, muitos dos quais fizeram carreira longa na 

companhia (SOUKEF JR., 2001, p. 49–50). Isso não impediu que continuassem a 

acontecer acidentes fatais e é provável que parte dos operários tenha ficado à margem 

dessas melhorias.56 

Em 1925, a Estrada de Ferro Sorocabana contratava trabalhadores para os serviços 

de baldeação e de descarga de carvão na Barra Funda. Como mostra o anúncio (Figura 

5), pagava-se, então, por hora de serviço de descarga, um valor de 1$100. Essa quantia 

pode ser comparada ao custo dos alimentos vendidos a varejo, no mesmo ano (Figura 6). 

Uma hora de trabalho permitiria ao descarregador comprar um quilo de “arroz regular”, 

pouco menos que um quilo de açúcar ou aproximadamente dois quilos de milho. Para o 

quilo de feijão, teria de trabalhar um pouco mais de uma hora e meia. Para obter um quilo 

de banha, ele deveria trabalhar em torno de quatro horas. Se quisesse comprar um quilo 

de manteiga salgada, seriam necessárias nove horas de trabalho, aproximadamente. A 

atividade garantia, portanto, condições mínimas de subsistência. 

 

 

Figura 5 - Anúncios de vagas de trabalho da Estrada de Ferro Sorocabana, na estação da Barra Funda. O 
Estado..., 10/04/1925, p. 8; 03/09/1925, p. 9. 

 

 

 

 
56 Nos anos 1930, a Frente Negra Brasileira denunciou discrepâncias na concessão de benefícios e 
promoções para trabalhadores brancos e negros pela Estrada de Ferro Sorocabana. Em uma ocasião, A Voz 
da Raça divulgou o caso de um frentenegrino, “homem já velho com muitos anos de serviços nas oficinas 
da E.F. Sorocabana”. Embora existisse uma “ ‘Caixa de Pensões e Aposentadoria’ da qual o mesmo e todos 
são contribuintes”, o homem negro, doente e inválido, tivera sua aposentadoria recusada. Enquanto isso, 
um “Sr. Branco estrangeiro com meia duzia de anos de serviço [começava] como vigia e [terminava] como 
oficial de uma arte que nunca aprendeu”. “UM POUCO caso”. A Voz da Raça, 15/07/1933 p. 3.  
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Figura 6 – Preços a varejo dos alimentos em janeiro de 1925. Fonte: Correio..., 17/01/1925, p. 5. 

 

A realidade do trabalho informal, mal pago e braçal, como grande “motor” a 

conduzir a “locomotiva” paulista, ainda persistia em meados do século XX. Mário 

Ezequiel, também conhecido como Tio Mário (1927-2019), percussionista dos cordões 

Campos Elíseos e Camisa Verde e Branco, trabalhou na sacaria da Barra Funda nos anos 

194057. Segundo o músico, o serviço era acertado diariamente e, quando não havia 

serviço, eles, literalmente, “ficavam na pedra”: “o cara sentado na pedra porque não 

apareceu nada pra ele fazer hoje, então não tinha, nem comia (...), pegava os restinhos do 

outro (...). ‘Dá metade aí meu!’ – ‘Não, eu tô na pedra’”.58 Sobre quem desempenhava 

esse serviço incerto, apenas suficiente para garantir a subsistência, Tio Mário afirmou que 

“tinha de tudo... negro, branco, até japonês.59  

Esse relato se coaduna com as considerações feitas pela bibliografia, que chamou 

a atenção para a relevância da mão-de-obra informal e intermitente, entre brasileiros e 

imigrantes, nos diversos setores da economia urbana de São Paulo nesse longo período 

(PINTO, 1994; SANTOS, 1998). Ao invés de diminuir, o trabalho precário aumentou 

conforme se intensificou a urbanização, no pós-Abolição (WISSENBACH, 1998). 

 
57 Em entrevista concedida a Filipe Amado, Tio Mário não soube informar quando trabalhou como “chapa” 
na Barra Funda, mas ele mencionou ter participado nessa época de uma reportagem para a revista Cruzeiro 
que, pelo que pude verificar, é de 1946. MOTA, Nelson; GINJO, Avelino. “Gurufim – O samba da morte”. 
O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 47, 14/09/1946, p.56-60; 78;84. 
58 Ezequiel (2017, 54’43’’). 
59 Idem, 53’40’’, grifo meu.  
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Provavelmente isso foi favorecido pela política de imigração, que teve um papel 

fundamental no barateamento dos salários e no disciplinamento dos trabalhadores na 

transição para o regime de trabalho assalariado (MONSMA, 2014, p. 135). As ferrovias, 

consideradas material e simbolicamente fator de desenvolvimento econômico, industrial 

e urbano, não escaparam a essa lógica, bem ao contrário.60 Como chamou a atenção Ana 

Lanna, o cotidiano de trabalho informal e precário geralmente caracterizou as imediações 

das estações de trem no estado de São Paulo. Segundo a autora, tal entorno “não 

[sustentava] o discurso do prodigioso desenvolvimento paulista” e não se integrava 

plenamente à “cidade modelo” (LANNA, 2002, p. 6). 

Nessas condições, tornou-se prática comum recorrer à simultaneidade de ofícios, 

alternando funções diversas, em ocupações frequentemente circunstanciais e temporárias 

(WISSENBACH, 1998, p. 81). Isso alerta para a necessidade de se diferenciar a maior 

oferta de trabalhos que requeriam pouca qualificação do nível efetivo de especialização 

dos trabalhadores. Como veremos em outro capítulo, Zezinho da Casa Verde, ensacador 

no pátio da Sorocabana, provavelmente entre os anos 1930 e 1940, tinha mais qualificação 

do que sua função demandava.61 

Assim, os trabalhadores precários da Sorocabana não representavam uma fração 

residual, alienada dos processos de “industrialização”, “urbanização” e “modernização” 

em curso, mas compartilharam sua experiência com grande parte dos habitantes de São 

Paulo. Isso é relevante na medida em o trabalho braçal, atribuído ao baixo nível de 

instrução e à pouca qualificação dos trabalhadores negros do pátio de cargas seria 

fundamental na narrativa posteriormente construída sobre o Largo da Banana.62 O que 

poderá surpreender ainda mais é que a realidade do trabalho ferroviário braçal, informal 

e inseguro, tenha durado tanto tempo, persistindo ainda quando o Largo da Banana passou 

a ser assim designado, no suposto auge da “metrópole industrial”, nos anos 1950.63  

Trabalhadores fabris ou não, brasileiros ou estrangeiros, homens, mulheres e 

crianças, compartilharam, em certa medida, experiências de estigmatização, exclusão 

social e precariedade urbana, em uma sociedade que via o trabalho manual como 

rebaixado (PAOLI, 1991, p. 29–30). Isso não significa que negros e imigrantes 

 
60 Como mostram, entre outros, Wissenbach (1998), Souza (2013), Borin (2014) e Lanna (2002, 2016).  
61 O desempenho de atividades não condizentes com o nível de especialização foi uma realidade duradoura 
entre a população negra, mesmo quando aumentou significativamente o número de negros com formação 
universitária, nos anos 1970 (HASENBALG, 1979, p. 197). 
62 Voltarei a essa questão no capítulo 4. 
63 Como discutirei no capítulo 3. 
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enfrentassem as mesmas barreiras na luta por ascensão social (ANDREWS, 1991; 

HASENBALG, 1979). Sugeridas pelos sobrenomes, as nacionalidades dos proprietários 

de estabelecimentos comerciais ou industriais nas listas de lançamentos de impostos da 

prefeitura, ao serem confrontadas com outros acervos, permitem reconstituir alguns 

episódios das trajetórias daqueles indivíduos. É possível, em alguns casos, acompanhar 

uma relativa prosperidade entre famílias de imigrantes e seus descendentes, que 

permaneceram na Barra Funda por várias gerações, expandindo seus negócios e suas 

propriedades.  

A família Altieri é representativa daquelas que se estabeleceram entre os setores 

médios da sociedade paulistana e se fixaram na Barra Funda. Desde, pelo menos, 1918, 

Guido e, depois, Geraldo Altieri mantiveram um mercado de lenhas na rua Margarida.64 

É provável que eles residissem no mesmo imóvel, onde morava, também, Salvador 

Altieri, negociante ambulante italiano.65 Em 1920, outro membro da família, Graciano 

Altieri adquiriu uma propriedade na rua Lavradio, 27, onde abriu outro mercado de 

lenhas.66 Três anos depois, ele sofreria uma tentativa de homicídio na rua Cadete, esquina 

com alameda Olga, junto ao pátio da Sorocabana, quando Domingos Paglialongo 

disparou-lhe um tiro de revolver, errando, por sorte, o alvo.67 Apesar dos percalços, 

Graciano ampliou seus negócios, mantendo, além do mercado na rua Lavradio, uma 

cocheira na rua do Bosque.68 Na mesma rua, em outro imóvel, Antonio Altieri possuía 

uma cocheira em 1927 e em 1929 abriu outro mercado de lenha.69 Nos anos 1980, José 

Carlos Gomes da Silva entrevistou o sr. Nelson Altieri, branco, descendente de italianos. 

Segundo o pesquisador, o informante residia na Barra Funda desde os anos 1930 e, ao ser 

entrevistado, ainda mantinha uma oficina mecânica no mesmo endereço em que seu pai 

tinha negócios, “em frente ao antigo Largo da Banana” (SILVA, 1990, p. 159).  

O mesmo procedimento de pesquisa nada permitiu dizer sobre a capacidade de 

prosperar de residentes negros, tampouco sobre sua capacidade de fixar-se na Barra Funda 

por gerações sucessivas. É possível apenas, neste momento, indagar sobre as razões para 

tanto. Se é plausível que houvesse maior número de casos de ascensão socioeconômica 

entre imigrantes brancos e seus descendentes do que entre negros brasileiros, outras 

 
64 AHSP. Lançamentos... (Rua Margarida, 1918-1929). 
65 “NEGOCIANTE aggredido”. Correio..., 05/08/1920, p. 7. 
66 “Aquisição de propriedades”. Correio..., 25/08/1920, p. 1 e AHSP. Lançamentos... (Rua Lavradio, 1926). 
67 “Tribunal do Jury”. Correio..., 12/11/1925, p. 5. 
68 AHSP. Lançamentos... (Rua do Bosque, 1927). 
69 Idem, ibidem; e idem, 1929. 
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dinâmicas de racialização também incidem na produção dos arquivos consultados. É 

importante atentar para os contextos em que marcadores da negritude foram mobilizados. 

Dificilmente um empreendedor, negociante ou artesão bem-sucedido seria designado de 

“preto” pelos órgãos oficiais ou em notícias de jornal, ao contrário das seções policiais, 

onde tais marcadores emergiam com mais frequência. Não encontrei, nos relatos 

criminais consultados, os profissionais registrados nos livros da prefeitura cujos 

sobrenomes não deram pistas sobre uma nacionalidade estrangeira, nem como vítimas, 

nem como suspeitos. 

Turbulentos e outros perigos 

Na imprensa cotidiana, os sujeitos que povoavam os arredores da ferrovia, além 

de mão-de-obra facilmente substituível, podiam encarnar os “perigos” da Barra Funda. 

Neste caso, suas ocupações como carroceiros, cocheiros ou carregadores não eram 

suficientes para livrá-los da suspeita de vadiagem e de outros estigmas.70  Desacreditados 

como trabalhadores, seus ofícios podiam dar lugar à pecha de “turbulento” ou de 

“valentão”. Tal imagem contrastava com a índole de suas vítimas ou de seus vingadores 

“operários”, mesmo quando suas respostas foram, também elas, violentas, entre 

espancamentos, linchamentos e homicídios.71 De fato, caracterizar vítimas de homicídio 

como “valentões” foi uma estratégia de defesa duradoura e bem-sucedida nos tribunais 

da Justiça.72 

Em um levantamento de cerca de 115 notícias de ocorrências policiais próximas 

à estação de trem entre 1890 e 1940, catorze descreveram agressores ou vítimas como 

“pretos” ou “pardos” e dezoito referiram-se a nacionalidades estrangeiras, sendo que 

catorze citaram “italianos”. O termo “nacional” identificava os brasileiros pobres, ao 

 
70 Apenas em um caso analisado a menção à condição de trabalhador pobre se prestou a sensibilizar o 
público leitor sobre a vulnerabilidade do infrator, e não a desacreditá-lo. Diferente dos demais, este não foi 
publicado junto aos informes das delegacias policiais, mas na “Sessão livre”, por iniciativa do benfeitor de 
um carregador chamado Paschoal Castellano. Ver “AO PUBLICO”. O Estado..., 16/11/1905, p. 3. 
71 “VALENTÃO preso”. Correio..., 04/04/1925, p. 7; “ESFAQUEOU três pessoas e quase foi linchado”. 
O Estado..., 14/08/1959, p. 10. 
72 As vítimas eram pessoas de mau caráter – imorais e violentas – além de “mais fortes” que os réus. Estes, 
em contrapartida, eram retratados como indefesos, por vezes infantilizados, com moral honrada, 
trabalhadores honestos, briosos, calmos e mesmo tímidos. Ainda em 1953, essa estratégia absolveu três 
homens que esmagaram com uma pedra o crânio de uma pessoa que se encontrava sozinha. Três anos 
depois, um militar acusado de assassinar um “valentão dado à embriaguez” foi absolvido considerando-se 
que o réu agira não apenas em legítima defesa, mas também “no melhor interesse da sociedade”. “Jury”. 
Correio..., 19/02/1913, p. 5; “Tribunaes”. O Estado..., 27/11/1917, p. 3; “O ASSASSÍNIO de José 
Molinaro”. O Estado..., 13/11/1929, p. 8; “Juri”. O Estado..., 28/04/1953, p. 4; 08/07/1953, p. 7; 
15/07/1953, p. 2 e 17/10/1956, p. 29. 
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passo que a categoria de “paulista” ou “brasileiro” parecia reservada a personalidades 

com maior status73. Assim, “nacionais” e “estrangeiros” experimentaram em seus 

cotidianos os efeitos de uma cidadania rebaixada, de que é expressiva uma metáfora 

empregada pelo político Goffredo Teixeira da Silva Telles em 1919. Referindo-se a 

eleitores “italianos” e a um “caboclo valentão” como passageiros “de segunda classe”, 

Telles estava convencido de que aqueles não tinham condições de opinar sobre o destino 

da nação, lamentando-se: “Como podiam ser eleitores indivíduos daquella espécie? 

Pensei com tristeza que os votos daquelle valentão inconsciente ou daquelles estrangeiros 

comprados podiam dar ganho a causa de um dos partidos em luta”.74 

Com o tempo, a nacionalidade desapareceria dos relatos policiais. Ela jamais daria 

lugar à descrição de desviantes pela cor branca, ao contrário da cor preta, ao menos no 

período investigado nesta tese.75 Ademais, diferente do significante “preto”, afastado 

quando se desejava aquiescer o valor de um homem negro “paulista” ou “brasileiro”, a 

estrangeiridade branca pode ser ressignificada positivamente com maior facilidade.76 

Imigrantes e seus descendentes que ascenderam socialmente não deixaram de ser 

identificados por sua “italianidade”, por exemplo. Essa marcação podia ter um fundo 

pejorativo quando famílias “tradicionais” paulistas buscavam diferenciar-se dos “novos 

ricos” (ARRUDA, 2001). No entanto, ela podia, sem dificuldade, ser reivindicada por 

seus portadores para afirmar a branquitude, a modernidade e a aptidão para o 

pertencimento social em sentido lato.77 

Na Barra Funda, a polícia intervinha em conflitos domésticos, entre senhorios e 

seus sublocatários ou entre moradores, que podiam terminar em cenas de sangue, por 

questões de convivência ou relativas ao pagamento do aluguel.78 Também foram diversos 

os casos de agressão a mulheres, italianas, portuguesas ou negras, que denunciavam 

 
73 “Notícias diversas”. O Estado..., 04/05/1897, p. 2; “AGGRESSÃO - um capoeira valente”. O Estado..., 
27/10/1913, p. 6. 
74 TELLES, Goffredo Teixeira da Silva. “Política”. O Estado..., 5/11/1919, p. 3. 
75 Ver, por exemplo, “FERIDA a faca”. O Estado..., 04/06/1939, p. 8 e “AGRESSÕES”. O Estado..., 
29/07/1956, p. 16. 
76 Um exemplo da elevação de um homem negro a “paulista” pode ser observado durante uma homenagem 
póstuma ao escritor negro Cyro Costa (1879-1937) pela Academia Paulista de Letras, quando foi saudado 
como “um grande poeta, um bom paulista e, como bom paulista, um bom brasileiro”. Na solenidade, 
ninguém se referiu ao poeta como “negro”, nem como “preto”. O autor de poemas como “Pae João” e “Mãe 
Preta”, que inspiraram as lutas antirracistas nas décadas de 1910 e 1920, foi lembrado por seu “‘typo 
balzaquiano’ sempre impecável na sua casaca e no seu sorriso malicioso”. “ACADEMIA Paulista de 
Letras”. O Estado..., 04/12/1937, p. 7. 
77 A exemplo do “novo bandeirante” reivindicado por Menotti del Picchia nos anos 1920 (CASTRO, 2008).  
78 “DESORDEM”. O Estado..., 10/04/1899, p. 2; “FACADA”. O Estado..., 04/08/1899, p. 2; 
“APUNHALADO e morto numa habitação collectiva da rua do Bosque”. O Estado..., 25/12/1936, p. 13. 
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espancamentos, disparos de armas de fogo e outras violências cometidas por seus 

parceiros, às vezes cotidianamente, expondo a constância do que hoje reconhecemos 

como feminicídio.79 No ambiente de trabalho, funcionários desentendiam-se com seus 

patrões.80 Superiores dos armazéns suspeitavam de seus empregados.81 Na estação de 

trem, passageiros e trabalhadores entravam em desavenças com os encarregados, como o 

“chefe da estação”, ou o “guarda-chaves”.82  

Nos comércios e botequins ao redor da estação Barra Funda, brigas entre colegas 

ou desafetos, acentuadas, às vezes, pela embriaguez, desandavam em lutas corporais, com 

facas, navalhas, punhais ou armas de fogo, resultando em mortes e detenções.83 Em 1902, 

os “pretos” José Salustiano dos Santos e Benedicto “de Tal” bebiam em uma dessas 

vendas, junto à porteira da Ingleza. Beberam, segundo a notícia, demasiadamente, e disso 

nasceu uma discussão que “degenerou em briga”, terminando na rua, a golpes de faca.84 

Em 1909, em outra venda ali próxima, na rua do Bosque, iniciou-se “uma grande 

desordem” entre três carroceiros.85 O conflito prosseguiu, ainda horas depois, pelas ruas 

do bairro, com a perseguição seguida da prisão do “turbulento” João Claudio, um homem 

negro de 28 anos, casado, natural de Campinas, que não sabia ler ou escrever (BORIN, 

2014, p. 19-20). Sem apresentar detalhes sobre o estopim da contenda, uma notícia de 

jornal narra a luta entre o réu e os guardas civis, principal razão da abertura do processo 

criminal contra ele, como assinalou Monique Borin, em sua análise do documento 

judicial. A nota jornalística informa que “João Claudio (...) oppoz tenaz resistencia, 

lutando com os soldados, que a muito custo conseguiram subjugal-o”.86  

Enfrentamentos hercúleos entre “mantenedores da ordem” e homens fortes e 

insubordinados, como neste caso, não raro ocupavam as páginas policiais desse período, 

por vezes coloridos por “movimentos de capoeira” que intimidavam os guardas.87 Se o 

 
79 “Notícias diversas”. O Estado..., 06/09/1899, p. 3; 15/02/1900, p. 2; 11/07/1900, p. 2; 13/05/1901, p. 2; 
07/07/1902, p. 2; 19/11/1907, p. 2; “Tribunaes”. O Estado..., 26/07/1902, p. 3; “SCENA de ciume - amor 
e bofetadas”. O Estado..., 12/01/1910, p. 7. 
80 “Notícias diversas”. O Estado..., 31/01/1900, p. 2; 23/01/1907, p. 3. 
81 “MERCADORIA furtada”. O Estado..., 19/03/1936, p. 9; “DESVIOS de mercadorias”. O Estado..., 
10/08/1940, p. 6. 
82 “Notícias diversas”. O Estado..., 26/09/1896, p. 2; 14/04/1902, p. 1. 
83 “Notícias diversas”. O Estado..., 20/11/1900, p. 2; 18/11/1901, p. 2; 25/11/1901, p. 2; “MORTE”, O 
Estado..., 05/12/1900, p. 2; “TIRO”. O Estado..., 31/08/1903, p. 2; “AGGRESSÃO brutal”. O Estado..., 
07/03/1910, p. 3. 
84 “Notícias diversas”. O Estado..., 30/06/1902, p. 2. 
85 “PRISÃO de um turbulento”. O Estado..., 04/11/1909, p. 4. Sobre este caso, ver Borin (2014). 
86 Idem, ibidem. 
87 Cito, a título de ilustração, dois exemplos. Em 1900, no largo do Ouvidor, o soldado Manoel Fortunato 
da Silva foi abordado por dois praças que queriam prendê-lo por ter quebrado o vidro de uma janela. Então, 
“nesse momento, Manoel Fortunato, arrancando uma navalha, fez um movimento de capoeira”. Assustados, 
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“turbulento” João Claudio fez uso dessas habilidades em seus enfrentamentos, o jornal 

não informou. Antes, em 1902, José do Sacramento, possivelmente trabalhador no pátio 

ferroviário, desentendeu-se com o guarda-chaves da São Paulo Railway, Constantino José 

Pereira. Chegando “às vias de fato”, Sacramento passou umas rasteiras e deu uma 

cabeçada em Pereira o que lhe rendeu um processo “não só pelos ferimentos como por 

capoeiragem”88.  

Seguindo as considerações de Pedro Cunha (2011, p. 70), a inclusão desse 

agravante não era a norma em São Paulo, onde as prisões efetuadas por capoeiragem 

foram pouco numerosas, sobretudo se comparadas com as da capital federal. Cunha 

sugere que isso poderia estar relacionado com a popularidade do jogo em São Paulo, 

desde o início do século XIX, ao qual aderiram não só pessoas negras, mas também 

brancos pobres e mesmo estudantes da Academia de Direito. Nessa instituição, a prática 

“ganhou ares de escola de arte”, onde futuros “políticos, juízes e letrados de renome a 

treinaram” (CUNHA, 2011, p. 313).  

Contudo, a brincadeira “perigosa” despertava sentimentos ambivalentes, ou por 

vezes de repulsa, podendo traduzir com facilidade o deslocamento e as hierarquias 

sociais. Em 1888, ainda às vésperas da Abolição, essa diversão cotidiana na Barra Funda 

revoltou um leitor d’O Estado... Recorrendo às expressões que ficariam registradas no 

primeiro Código Penal republicano de 189089, o cidadão descrevia transtornos causados 

pelos “moleques” que se reuniam diariamente “para o exercício da capoeira” na rua 

Conselheiro Nebias, “fazendo grande algazarra e proferindo palavras obscenas, 

impedindo as familias de chegarem ás janelas”. Por essa razão, “por alli não [apareciam] 

urbanos. Isto porém não [admirava] pois que já o subdelegado declarou que não [havia] 

polícia que [chegasse]”90. A rua Conselheiro Nébias, que terminava na estrada de ferro, 

continuou a abrigar brincadeiras identificadas como “capoeira” décadas depois, entre os 

“valetões” (valetas grandes) e os trilhos, que dificultavam o acesso das viaturas policiais 

 
os soldados acionaram reforços, acudindo, então, “um grupo de companheiros e duas praças de cavalaria”. 
Deduzia-se que Fortunato devia ter resistido à prisão “porque chegou à repartição central com ferimentos 
produzidos por pranchadas na cabeça, nas costas e nos braços”. Em 1911, soldados penaram para deter 
Bento Galvão, quando este tentou impedir a prisão de um menor no Brás. Recebendo voz de prisão, Galvão 
“resistiu, fazendo trejeitos de capoeira [e] passou uma rasteira no mantenedor da ordem, que rolou por 
terra”. O soldado apitou por reforço, mas o capoeira, “gingando o corpo”, dava “rasteiras a torto e a direito, 
só sendo preso tempos depois, a muito custo”. Saltam aos olhos a banalidade dessas detenções e a 
legitimidade conferida ao uso excessivo da força contra esses sujeitos “indomáveis”. Ver “DESORDEM”. 
O Estado..., 03/03/1900, p. 2 e “INTERVENÇÃO mal sucedida”. O Estado..., 19/04/1911, p. 7. 
88 “Notícias diversas”. O Estado... São Paulo, 14/09/1902, p. 1. 
89 Brasil. “Decreto n° 847 de 11 de outubro de 1890”. 
90 “Á POLÍCIA”. A Província de São Paulo, 26/03/1888, p. 1, grifo meu. 
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(NAZARÉ apud SILVA, 1990, p. 92).  Não longe dali, nos Campos Elíseos, outro leitor 

pediria providências da polícia quanto a “um grupo de moleques e desoccupados que 

diariamente [permaneciam] á rua Barão de Campinas, esquina da Alameda Glette”. Além 

de concorrer para “impossibilitar o trânsito, esses menores “[entregavam-se] a exercicios 

de capoeiragem e correrias, [dirigiam] gracejos ás mocinhas que [iam] para as escolas e 

[faziam] uma gritaria infernal”91. 

Os incômodos suscitados pela prática da capoeira extrapolavam os limites da 

Barra Funda. Notícias sobre brincadeiras que “azedavam” ou ferimentos acidentais 

indicam que o jogo era relativamente difundido pela cidade, entre “pretos” e “criolos”, ao 

lado de sírios, italianos e outros estrangeiros.92 Sua presença visível e audível também 

escandalizou moradores da Bela Vista, para quem ocupar a rua para “dar lições gratuitas 

de capoeira” era afrontoso o bastante, impedindo o trânsito das “famílias (...) porque [era] 

por demais audaciosa a attitude de semelhante gente”.93 Na mesma época, outra queixa 

foi apresentada contra os carroceiros que estacionavam nos largos de São Francisco e do 

Ouvidor, no centro da cidade. Eles “[abandonavam] seus veículos agrupando-se nos 

passeios, [jogavam] capoeira, [dirigiam] chalaças às senhoras que [passavam], 

[chasqueavam] dos velhos e [repontavam] inconveniente a quem [ousasse] advertil-os”.94 

O denunciante sugeria, assim, que os estacionamentos daqueles largos fossem 

transferidos para a praça da Sé, onde haveria maior policiamento. 

As queixas e detenções registradas nos jornais indicam a existência da capoeira 

no cotidiano da estação de trem, embora sem mencionar o nome “tiririca”, pelo qual 

ficaria conhecida, a partir dos anos 1970, sua versão “paulista”95. Sobre rodas de samba 

no bairro, meu levantamento pouco retornou. Marcelo Vitale (2018, p. 62), ao mapear as 

sociabilidades negras na Barra Funda no pós-Abolição, identificou uma notícia no 

Correio... relativa a um “tumultuoso samba” organizado por “diversos pretos” na rua 

Anhanguera, por ocasião da festa de Santo Antônio, em 191396. A nota policial narrava 

os esforços para a “dissolução do grupo” na madrugada de domingo, a resistência “por 

 
91 “Queixas e reclamações”. O Estado..., 07/06/1911, p. 7. 
92 “ASSASSINATO”. A Província de São Paulo, 27/04/1875, p. 3; “AGGRESSÃO a cacete”. O Estado..., 
16/08/1908, p. 3; “BRINCADEIRA fatal”. O Estado..., 01/12/1908, p. 3; “CAPOEIRAGEM e pau”. O 
Estado..., 08/01/1909, p. 3; “CAPOEIRA e navalhada. O Estado..., 11/03/1914, p. 7; “NÃO ERA 
CAPOEIRA”. O Estado..., 29/03/1926, p. 3. 
93 “Queixas e reclamações”. O Estado..., 08/02/1914, p. 8. 
94 “Queixas e reclamações”. O Estado..., 06/12/1914, p. 6. 
95 A primeira fonte referindo-se à tiririca como uma prática análoga à capoeira e relacionada ao samba de 
São Paulo, na documentação consultada, é o álbum Plinio Marcos em Prosa e Samba com Geraldo Filme, 
Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro, de 1974, ao qual retornarei no capítulo 4. 
96 “GRANDE conflicto”. Correio..., 07/07/1913, p. 4. 
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parte dos pretos” e o “apito por socorro” do guarda cívico e o conflito entre os festeiros e 

os guardas. O evento resultou no ferimento de um menor de 17 anos, Ediglio Grimaldi, 

filho de um negociante estabelecido na rua Lopes de Oliveira, e de Antonio Baptista, 20 

anos, e João Augusto Pinto Junior, dois carroceiros negros, vizinhos, que moravam na rua 

dos Italianos.97 Como veremos a seguir, a música, a cultura e a festa na Barra Funda 

receberiam outro tratamento da imprensa negra entre os anos 1910 e 1930. 

Os rapazes esforçados da Barra Funda e o “engrandecimento do nossos”  

Possivelmente, está no Clarim da Alvorada98 um dos primeiros esforços em traçar 

a história do carnaval paulistano. Um artigo de 1928 apontava que o carnaval de São 

Paulo nascera na Barra Funda, quando, em 1914, “rapazes como Dyonizio Barboza, 

Victor de Souza, Luiz Barbosa, já movidos por ideias carnavalescas, deram a primeira 

iniciativa a um pequeno grupo”.99 Tratava-se do “Grupo da Barra Funda” que fizera 

“vibrar na paulicéa as mais altas ovações”.100 Dionísio Barbosa, seu chefe geral, depois 

criaria e dirigiria, com o Sr. Jorge Raphael, “esforçado director”, um grupo infantil. As 

“amadoras”, “braço direito” do grupo davam, “conforme suas forças legaes (...) as mais 

bellas provas carnavalescas e as mais distinctas festas desta sociedade empregando todos 

os seus esforços”.101 O Grupo Barra Funda formou cordões internos que também foram 

“muito applaudidos e dando ao mesmo grupo enorme desenvolvimento, taes como 

‘Miséria e Fome’, victorioso incontestavel, ‘Angu da Bahiana’, nosso rival (...)”.102 Pouco 

depois da iniciativa de 1914, surgiu o “Campos Elyseos, que então tomou sérias 

proporções” e, em seguida, formaram-se outros grupos como “Nova Aliança, Lyra da 

Madrugada – um de nossos admiradores”.103 Destacando os esforços de dirigentes e 

integrantes, sua capacidade de organização, a beleza das apresentações e os aplausos 

recebidos, as “grandes realizações” dos carnavalescos negros estavam alinhadas com os 

valores defendidos naquele jornal desde sua primeira edição: 

 
97 Idem, ibidem. 
98 Doravante Clarim..., jornal fundado por José Correia Leite e Jayme de Aguiar que circulou entre 1924 e 
1933, com mais uma edição em 1940. Esse foi o título mais duradouro da imprensa negra paulista até 1937. 
Nas quatro primeiras edições, o jornal chamava-se O Clarim, rebatizado de Clarim da Alvorada a partir de 
13 de maio de 1924, pois havia outro periódico semanal, anterior, com o mesmo nome. (“AVISO”. O 
Clarim, 13/05/1924, p. 6) 
99 “A ORIGEM dos grupos carnavalescos em S. Paulo e sua evolução”. Clarim..., 05/02/1928, p. 4.  
100 Idem, ibidem.  
101 Idem, ibidem.  
102 Idem, ibidem.  
103 Idem, ibidem.  
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Estamos num período de progresso por excellência. Em todos os recantos vê-se 
ressoar essas palavras bellas: - Progresso, Indústria, Commercio e 
Intellectualidade. Esta sendo sempre a primeira em perspectiva (...). Em tudo se 
progride, uma politica excellente, sciencias, artes, pedagogias, philosofias varias. 
Quaes os que se dedicam e progridem nesses rumos e que dominam, sobresahindo 
sempre com tanta altiloquencia? Eis o ponto fraco que parece existir entre nós... 
porém espero merecer de vos caros leitores e amigos a coadjuvação de irmãos 
verdadeiros, brasileiros de facto - afim de cooperarmos para os fins que nos eleva 
e que nos fará grande para o futuro.104  

 

São Paulo “[progredia] passo a passo, em tudo [notava-se] superioridade” 105 e os 

negros desejavam participar desse movimento ascendente, combatendo o “confinamento, 

[a] miséria, [o] preconceito [e] a discriminação” (MALATIAN, 2018, p. 342). Numerosa 

e diversificada, a imprensa negra paulista daquele período expressou os anseios de uma 

coletividade heterogênea de pessoas que se reconheciam como negras independentemente 

da tonalidade da cor da pele. Esses militantes buscaram unir forças contra a discriminação 

racial, em prol de sua inserção social em igualdade com os brancos.106 Uma das principais 

estratégias da luta antirracista desse período seria, como indica o excerto do Clarim... 

acima, reivindicar-se como “verdadeiros brasileiros” (ALBERTO, 2011; BUTLER, 

1998), ou como “um fragmento desse povo [paulista] (...), [incorporado] às suas 

aspirações”107. Para tanto, os militantes canalizaram grande parte de suas energias na 

“elevação” do próprio negro, investindo em educação e ajuda mútua e combatendo os 

estigmas que recaíam sobre o grupo, como o alcoolismo, a ignorância, o desleixo, a 

irracionalidade, a preguiça e a criminalidade (DOMINGUES, 2008). Os “vícios”, 

considerados fatores de degradação moral e física, eram reiteradamente condenados.108 

Além da imprensa, a Frente Negra Brasileira, FNB (1931-1937), primeira organização 

negra a transformar-se em partido político, foi um importante espaço de articulação desse 

projeto (BARBOSA, 1998; DOMINGUES, 2005; OLIVEIRA, 2006).  

 
104 “EMITEMOL-OS”. Clarim..., 06/01/1924, p. 2-3.  
105 LEITE, José Corrêa. “Apresentação”. Clarim..., 06/01/1924, p. 1.  
106 Há uma vasta bibliografia sobre a imprensa negra paulista. Ver, além dos trabalhos pioneiros de Bastide 
(1951) e Ferrara (1986), Silva (1990); Andrews (1991); Pinto (2013); Butler (1998); Gomes (2005); 
Domingues (2008); Carvalho (2009); Alberto (2011); Malatian (2018), entre outros. 
107 “O FUTURO Governo de São Paulo”. Clarim..., 28/09/1930, p. 3. 
108 O combate aos vícios não foi uma exclusividade das organizações negras desse período (DOMINGUES, 
2002, p. 577). Na imprensa anarquista, “o carnaval, o baile, o álcool, o fumo e mesmo o futebol” foram 
apresentados como obstáculos à perspectiva e iniciativa para a luta de emancipação social. Assim, “[à] 
imagem de um mundo operário confundido com o submundo da marginalidade e da criminalidade, 
contrapor-se-ia o mundo do trabalho e da luta, associado à noção de produtividade e de progresso (RAGO, 
2014, p. 155). 
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As análises sobre a imprensa negra paulista por vezes a identificaram com um 

projeto atinente a uma pequena fração de negros aspirantes à mobilidade social 

ascendente, separada das atividades culturais negras, tais como os grupos carnavalescos. 

Estes, rapidamente associados a festas informais de samba, são significados em termos 

de ancestralidade africana e sua história parece correr lateralmente, “alternativa” 

(BUTLER, 1998) aos esforços organizados de combate à discriminação e desigualdade 

raciais. Esse recorte tem consequências importantes para a ideia que se faz das 

organizações negras da Barra Funda, onde as expressões consideradas “culturais”, como 

samba, carnaval e tiririca, estão sobrerrepresentadas na bibliografia. Apesar disso, aquele 

bairro abrigou instituições negras as mais diversas. Lá foi criado um dos primeiros títulos 

da imprensa negra do pós-Abolição, o Binóculo, em 1915 (CARVALHO, 2009). Em 

1917, foi fundada a Associação Atlética São Geraldo, time negro que ganhou notoriedade, 

sobretudo após vencer o torneio do Centenário da Independência em 1922, e que existiu 

até meados dos anos 1940 (DOMINGUES, 2018). O quartel general da Legião Negra, 

batalhão que arregimentou para São Paulo cerca de 2.000 combatentes negros durante a 

Revolução Constitucionalista, em 1932, foi instalado na Chácara do Carvalho, antiga 

residência do quatrocentão Antônio Prado (DOMINGUES, 2008, p. 105). Observando 

nos meios impressos os discursos sobre as organizações recreativas, as incursões de 

carnavalescos no jornalismo e outros diálogos entre as instituições, identifiquei mais 

afinidades que divergências.  

A Barra Funda nos jornais negros 

Na imprensa negra, a Barra Funda emerge nas páginas dedicadas aos eventos 

sociais realizados pelas instituições sediadas no bairro. Entre essas, destacam-se as 

realizações do Grupo Barra Funda e do São Geraldo, que iam além, respectivamente, dos 

desfiles carnavalescos e dos torneios de futebol. Nesses registros, apareciam negros 

ilustres – “lordes”, “senhores”, “rapazes”, “senhoras” e “senhorinhas” e “moças” que 

“engrandeciam” e “abrilhantavam” São Paulo, em uma representação diametralmente 

oposta àquela da imprensa cotidiana. Se nesta, “pretos” e “pardos” emergiam como 

negação, da “ordem” ou da própria vida, os periódicos negros faziam a operação inversa, 

valorizando suas criações, em uma narrativa de celebração do progresso paulistano à luz 

das contribuições negras.  

Quando, em 1924, o São Geraldo instalou sua sede na rua Barra Funda, 36, a 

cerimônia de inauguração foi realizada “debaixo de muita ordem e fidalguia, finda a qual 
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serviram-se os presentes de chops ao som de uma bem afinada orchestra”.109 Em 1932, 

um evento organizado em apoio a dois de seus integrantes que passavam por dificuldades 

levou o Clarim... a apontar a associação atlética como um exemplo a ser seguido: “(...) os 

negros brasileiros, muito poderemos alcançar dentro dessas iniciativas, buscando não 

somente os meios de assistencia aos desamparados, como para emprehendimentos que 

almejamos concretisar em nosso meio social”.110 

O carnaval da Barra Funda também recebia aplausos na imprensa negra desde, 

pelo menos, 1920, quando um jornalista d’ A Liberdade registrou “a (...) sociedade, o seu 

divertimento e dançar”.111 Em um salão na rua Brigadeiro Galvão, o repórter descreveu 

um animado baile, com confetes, serpentinas e lança-perfumes, além de um concurso “de 

gentis senhoritas e senhoras e de cavalheiros do bairro”. O ponto alto da festa, cuja 

animação não era incompatível com o ambiente respeitável, foi a passagem do Camisa 

Verde que vinha prestigiar o baile: 

(...) num dos momentos em que os corações mais pulsavam de contentamento, 
surgio como por encanto um automóvel conduzindo uma orchestra com o seu 
estandarte, fazendo parte deste conjunto muitas moças do nosso bello sexo que 
entoavam o hymno do carnaval; notei que era o Cordão de Camisa Verde que 
vinha saudar o pessoal no Floresta. O baile, que correu sempre animado, 
prolongou-se até alta madrugada.112  

 

No carnaval de 1924, o Clarim... convidou seus leitores a “pintar o sete”, 

esperando “ansiosamente que, os Grupos Barra Funda e Campos Elyseos, [ganhassem] 

applausos de S. Paulo em peso, como nos anos anteriores”.113 O jornalista também 

esperava que outros grupos se formassem: “Quem sabe si neste anno apparecerá mais um 

Grupo de rapazes para ajudarem a engrandecer os nossos?”.114 Acompanhando os 

registros dos eventos promovidos pelos grupos carnavalescos, os retratos dos dirigentes 

das organizações apresentavam homens sérios e elegantes, em trajes formais (Figura 7).  

 

 

 

 

 
109 “MOVIMENTO Esportivo”. Elite, 02/03/1924, p. 4.  
110  “SOLIDARIEDADE na dor.” Clarim..., 13/05/1932, p. 2. 
111 “SOCIEDADE Barra Funda”. A Liberdade, 07/03/1920, p. 4. 
112 Idem, ibidem. 
113 “VAMOS pintar o sete?”. O Clarim, 03/02/1924, p. 2. 
114 Idem, ibidem, grifo meu. 



58 
 

 

Figura 7 – Retratos de dirigentes dos grupos carnavalescos Barra Funda, Desprezados e Campos Elíseos. 
Clarim..., 04/03/1928, p. 4; 03/02/1929, p. 3 

 

A imprensa negra divulgava as cerimônias de posse da diretoria das organizações 

carnavalescas, como em 1927, quando o presidente anterior do Camisa Verde, Victor de 

Souza, fez a “apresentação analytica de um bem redigido relatório”, que foi seguida de 

“pomposo baile”.115 Os grupos também celebravam o aniversário da Abolição, bem como 

outros feriados pátrios. Para o 13 de maio de 1926, o Camisa Verde realizou um festival 

dançante, que contou com um “concurso de valsa”.116 Nesse ano, o Campos Elíseos 

ofereceu uma “pomposa soirée dansante” para comemorar a Independência do Brasil, 

com uma solenidade de que participaram representantes de diversas organizações negras, 

entre sociedades recreativas, carnavalescas e jornalísticas.117 A data também foi festejada 

pelo Grupo Barra Funda, que ofereceu um chá dançante aos sócios e convidados. O 

Clarim destacou a organização do ambiente, da orquestra e das mulheres que serviam o 

chá, cuja vestimenta e postura reforçavam as hierarquias de gênero por meio das quais a 

agremiação articulava sua respeitabilidade: 

O chá foi servido por uma comissão composta de senhorinhas amadoras desse 
grupo, todas de preto com avental branco, em mesinhas apropriadas, causando 
um bello aspecto; em seguida, se iniciaram as contra-danças, ao som da sua bem 
organisada orchestra, que se prolongaram até o romper da aurora.118  

 

O Camisa Verde também explorou outras linguagens artísticas. Em 1924, o grupo 

apresentou a peça “Uma festa na roça” em um teatro da rua da Graça, no Bom Retiro. O 

 
115 “C.C. Barra Funda”. Clarim..., 20/02/1927, p. 4. 
116 “G.C. da Barra Funda”. Clarim..., 20/06/1926, p. 4.  
117 Flor da Mocidade, União Militar, Auri-Verde, G. das Sempre-vivas, Clarim da Alvorada, além da 
presença do jornalista e orador Benedicto Florencio (“C.C. Campos Elyseos”. Clarim..., 26/09/1926, p. 4). 
118 “CHÁ dansante”. Clarim..., 26/09/1926, p. 4. 
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espetáculo mereceu uma detalhada apreciação de um jornalista do Elite, jornal vinculado 

ao Grêmio Dramatico e Literário “Elite da Liberdade”. Avaliando as performances de 

músicos e atores, o autor concluía que o desempenho excedera “brilhantemente aos 

limites da expectativa”.119 Novamente, a ordem, o ambiente familiar e o sucesso da 

apresentação eram destacados. Segundo o crítico, o evento  

(...) marcou época no nosso meio social (...). Durante duas horas aquella casa 
vibrou ao estrépido das palmas, dos risos e dos applausos. Apezar da chuva 
conseguiram boa casa, em cuja assistência se observava a presença das nossas 
melhores famílias.120  

 

Os periódicos indicavam alianças e afinidades variadas, institucionais e pessoais, 

entre jornalistas e carnavalescos. O “Sr. Lorde Victor de Souza”, liderança do Grupo 

Barra Funda, era assinante do Clarim... e lá fez publicar um “excelente fox-trot” intitulado 

“O teu jardim” em homenagem ao jornal.121 O Clarim... também incluía o Grupo Barra 

Funda e o Campos Elíseos na lista de associações que contribuíam para sua distribuição.122 

No carnaval, a redação fazia votos de sucesso às agremiações:  

(...) sendo os carnavalescos paulistas uns dos collaboradores desta folha as suas 
victorias alcançadas de anno em anno com os seus incalculaveis esforços, dando 
mais vida ao carnaval paulista. O Clarim, com toda sinceridade applaude 
condignamente, os chefes que se empenharam na tarefa insana de formar ranchos, 
cordões e os nossos retumbantes bailes, a esses, os nossos parabéns (...).123 

Durante o carnaval de 1928, o Campos Elíseos visitou a redação do Clarim..., 

despertando “a curiosidade do povo da Bella Vista”.124 O “conhecido Camisa Verde”, por 

sua vez, ofereceu uma peixada aos seus associados e convidou a equipe do jornal, que 

“por motivos imperiosos” não pode comparecer. No entanto, em seu desfile anual, sob 

comando de Dionísio Barbosa, este mostrara “de facto, ser um bom carnavalesco. Boa 

firmeza no canto e boa disciplina, muito gosto no pessoal do choro”.125  

 
119 “REGISTRO”. Elite, 02/03/1924, p.5-6. 
120 Idem, ibidem, grifo meu. 
121 “ANNIVERSÁRIOS”. Clarim..., 13/05/1926, p.10; “C.C. Barra Funda”. Op. cit., 20/02/1927, p. 4. 
122 “BOAS festas”. Clarim..., 15/01/1927, p. 1. Os agradecimentos foram dirigidos às sociedades: Centro 
Cívico Palmares, CH José do Patrocínio, Auri-Verde; Brinco de Princezas; Campos Elyseos; Elite da 
Liberdade; 15 de Novembro; 28 de Setembro; 6 de Maio; 13 de Maio; Barão do Rio Branco; Eden Juvenil; 
Paulistano; Kosmos; Cravos Vermelhos; Princeza do Norte; União Militar; União da Mocidade; Barra 
Funda.  
123 “ECHOS do carnaval”. Clarim..., 04/03/1928, p. 4. 
124 Idem, ibidem. 
125 Idem, ibidem. 
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Carnavalescos jornalistas 

Em 1923, Dionísio Barbosa organizou um periódico intitulado Nosso Jornal.126 

Sem conseguir acessar suas edições ou mais informações sobre este empreendimento, não 

é possível saber se a publicação era parte das ações do Grupo Barra Funda ou se resultava 

de um investimento pessoal. Contudo, o carnavalesco participaria, em 1933, da 

organização de uma encorpada publicação de 13 de maio intitulada Evolução. Esta 

resultava de um “esforço-uno-complexivo” de militantes negros das mais variadas 

“correntes” e sem visar “partidarismos”.127 Nela, Barbosa assinou um texto sobre as 

potências e limites das sociedades dançantes negras. Recusando que o baile fosse, em si, 

um fator de degradação moral, o jornalista encorajava os negros a participarem das 

sociedades dançantes “familiares”, imagem cuidadosamente construída para o Camisa 

Verde, como visto acima.128 

Se não foi possível verificar se o Nosso Jornal expressava as posições do Grupo 

Barra Funda, o órgão oficial de outro cordão se tornaria um dos mais importantes títulos 

da imprensa negra de São Paulo desse período. Seu fundador, Argentino Celso 

Wanderley, ao criar o Cordão Carnavalesco Campos Elíseos, em 1919, possuía uma 

trajetória de participação em organizações negras que remontavam aos primeiros anos do 

século XX (DOMINGUES, 2013, p. 132). O nono aniversário da agremiação foi 

comemorado com o lançamento da primeira edição de um jornal intitulado nada menos 

que Progresso, cujas edições circularam até pelo menos 1930. Seu redator, Lino Guedes, 

era um jornalista experiente, que já colaborara com outros periódicos negros, como O 

Getulino (1923-1926), de Campinas, e o próprio Clarim..., em São Paulo. Petrônio 

Domingues (2013, p. 136–7) elenca uma série de ações promovidas ou apoiadas pelo 

Campos Elíseos nas décadas de 1920 e 1930 visando “a elevação moral, social, cultural 

e intelectual dos ‘homens de cor’ ”. Entre elas, festivais, comemorações de 13 de maio, a 

campanha pela construção da herma a Luiz Gama, hoje instalada no Largo do Arouche 

com uma placa que menciona a iniciativa do jornal, eventos em apoio ao Clarim... e, 

principalmente, o jornal lançado em 1928.   

Analisando as edições do Progresso, Kim Butler (1998, p. 107–8) observou que 

o jornal teve um papel de vanguarda no debate antirracista, por exemplo, ao defender a 

 
126 “GENTES e fatos de outra época”. A Voz da Raça, 01/04/1933, p. 4.  
127 “APRESENTANDO...”. Evolução, 13/05/1933, p. 1. 
128 BARBOSA, Dionísio. “A sociedade boa e a corrompida, do negro em São Paulo”. Evolução, 
13/05/1933, p. 6.  
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adoção do termo “negro” em vez de “preto” ou “homem de cor”, que ainda circulavam 

entre militantes. Além disso, a historiadora destacou as contribuições do periódico para 

elevar a autoestima dos negros, bem como seus diálogos com o debate antirracista 

internacional. A autora, no entanto, nada menciona sobre o Progresso estar vinculado a 

um cordão carnavalesco e, portanto, ter suas páginas recheadas de textos descrevendo 

eventos da agremiação, como bailes, piqueniques e romarias anuais a Bom Jesus de 

Pirapora. Esse reconhecimento seria valioso, na medida em que Butler analisa as 

diferentes formas de etnicidade negras, em um espectro entre “integracionismo” e 

“separatismo”. Segundo a autora, em São Paulo, a etnicidade predominante não seria 

cultural, mas racial, de que seriam expressivas instituições como a imprensa negra, o 

Centro Cívico Palmares e a Frente Negra Brasileira, mas não os cordões carnavalescos. 

Estes são incluídos no rol de organizações culturais que atestam que a etnicidade 

“cultural” e “não ativista” teria existido, também, em São Paulo. Dissociada das agendas 

de lutas por integração social, as sociabilidades ditas culturais, notadamente o samba, 

foram interpretadas como herança de rituais africanos “de restauração do equilíbrio 

psicológico e espiritual” dos escravizados (BUTLER, 1998, p. 87). Se, por um lado, as 

posições de alguns dirigentes não refletem aquelas de todos os integrantes dos cordões, 

por outro, a atuação das organizações carnavalescas não pode ser completamente 

dissociada do conjunto de seus investimentos antirracistas. Argentino Celso Wanderley, 

Dionísio Barbosa e Victor de Souza são alguns carnavalescos “do início do século XX” 

que, ao invés de recusar o “progresso”, abraçaram-no, reivindicando que a coletividade 

de negros pudesse tanto plantar como colher suas vantagens.  

Além de suas relações com a imprensa negra, carnavalescos negros faziam gestões 

junto a instituições e personalidades brancas. Assim, o Grupo Barra Funda convidou, em 

1927, um representante d’A Gazeta para assistir um de seus ensaios, no salão Royal, que 

ficava na rua Lopes Chaves, 31.129 O jornalista publicou um registro entusiasmado de sua 

visita: 

O tradicional Grupo que sempre mereceu as palmas com que todos os anos o 
galardoa, o povo barrafundense, neste Carnaval está afiadíssimo e, si o seu velho 
rival, o Campos Elyseos, não apressar o passo... passa sem prestigio nem 
palmas... O Argentino [Celso Wanderley] e os seus que tomem cuidado...130  

 

 
129 “GRUPO Carnavalesco Barra Funda”. Progresso, 23/06/1928, p. 3. 
130 “CORDÃO Camisa Verde”. A Gazeta, 21/02/1927, p. 5. 
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Desde os anos 1910, as colunas sociais de jornais cotidianos divulgavam e 

comentavam as programações carnavalescas da cidade, mais volumosas a cada ano. Entre 

essas, bailes em clubes e sociedades recreativas, os corsos pelas ruas da cidade e desfiles 

no triângulo central, patrocinados por associações comerciais. O carnaval, que não se 

coadunava com a narrativa hegemônica sobre a “cidade do trabalho”, não seria suficiente 

para que seus realizadores negros fossem incorporados pela imprensa cotidiana entre os 

artífices do progresso. Ainda assim, a inclusão das atividades do Barra Funda e do 

Campos Elíseos na agenda festiva da cidade e os aplausos registrados n’ A Gazeta eram 

resultado dos investimentos do grupo por um reconhecimento social amplo, que renderam 

frutos.131 Aliados, carnavalescos e jornalistas expressavam aquilo que eles desejavam para 

si e para os demais negros da cidade: sua valorização como sujeitos modernos, ordeiros, 

belos, instruídos, católicos e respeitáveis. Em uma palavra, por meio de suas realizações, 

o carnaval entre elas, eles almejavam o reconhecimento do valor dos seus enquanto 

“paulistas”. 

Carnaval à paulista 

As afinidades entre carnavalescos e jornalistas não significam que essa festa não 

suscitasse sentimentos ambivalentes, que, de resto, eram partilhados também pela 

imprensa cotidiana (SEVCENKO, 1992, p. 25–7). O Clarim... incitava seus leitores a 

“cair na folia” por um breve período antes da retomada da normalidade sisuda, a partir da 

Quarta-feira de Cinzas. Ao mesmo tempo em que felicitava os carnavalescos pelo sucesso 

em sua “tarefa insana” e deixava-se contagiar pelo entusiasmo que tomava conta de todos 

durante os dias do reinado de Momo, um jornalista alertava para o que viria depois: 

Lembra-te, homem, que de quarta-feira em diante, em pleno período quaresmal 
do reinado do imperador Bacalhau, arrependido de asneira grossa que fizeste, 
crivado de dívidas e com os bolsos entysicados, sem um misero nicolau de cem 
voltarás ás insignificantes e reduzidas condições de um simplicimo mortal que, 
cedo ou tarde, baterá com o rabo na cerca.... Meu cabello tá cheio de poera!... 
Mas... assim mesmo eu vou me perder.... Depois de quarta-feira veremos que 
bicho dá, depois de quarta-feira a escripta é outra (...) que bom senso tem de 72 
horas de alforria.132 

Finda a janela de “alforria” para o bom senso, adentrava-se uma “nova phase de 

uma nova vida” e todos lembravam-se de seus “outros afazeres”. Os jornalistas do 

 
131 Outras notícias sobre o cordão Campos Elíseos atiçavam, na mesma toada, a rivalidade do Camisa Verde. 
A Gazeta organizava concursos de cordões e divulgava o nome das agremiações participantes e vencedoras. 
Menções ao Camisa Verde nesse jornal, segundo meu levantamento, começam a ser publicadas em 1925. 
Segundo Dionísio Barbosa, Casper Líbero, que se tornaria proprietário do vespertino em 1918, teria sido o 
responsável pela alcunha de “Camisa Verde” atribuída ao Grupo Barra Funda (BARBOSA, 1976, 29’41’’).  
132 “É HOJE o dia”. O Clarim, 03/02/1924, p. 1.   
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Clarim... estavam prontos para “(...) afrontar as luctas que se nos ocorrem, dependendo 

condignamente o nosso programma já traçado (...)”. O carnaval e seu registro pela 

imprensa negra não se desviavam da agenda de lutas antirracistas, nem dos valores de que 

se orgulhavam os “paulistas”. Nesse sentido, a festa transformava-se em uma arena de 

negociação de identidades eivada de ambiguidades. Por um lado, descrevia-se a beleza 

do carnaval paulistano a despeito da “frieza reinante na nossa Paulicéa”.133 Por outro, 

apenas no Rio de Janeiro estava “toda a alegria do brasileiro folgazão e patusco”. Em São 

Paulo, pensava-se mais no “Dever e Haver”.134  

Além de dar vazão às pressões cotidianas, o carnaval era uma ocasião para criticar 

a lentidão da marcha no “programa traçado” no Clarim...: 

Abram Alas! - O Clarim, também é carnavalesco, porque as questões raciais que 
até aqui temos tratado, não passam de uma simples imitação do carnaval, a 
differença está somente nos mascarados, e nas phantasias de nossas campanhas 
de aperfeiçoamentos que não passam de um inqualificável... nada. Batalhadores 
de minha raça, atirem agora mesmo para longe as vossas idealidades, e abram 
alas para o deus Bacho passar, com seu cortejo triumphante. Esqueçamos por 
alguns momentos dessa sagrada emmissão, para cahirmos nesses turumbambas 
paulistanescos que se hão de ferir em todos os cantos e recantos dessa formosa e 
gloriosa paulicéa.135  

Observados pelas lentes da imprensa negra, o carnaval e o futebol negros foram, 

efetivamente, espaços de construção de laços de solidariedade, que se estendiam para 

outras formas de associação negras tidas como mais “políticas”, como a própria imprensa. 

Existiram divergências tanto entre organizações como no interior de cada uma delas. 

Contudo, como bem expressa o “esforço uno-complexivo” que resultaria na publicação 

de Evolução, em 1933, havia, também, união em torno de um objetivo comum, que não 

era resistir à “modernidade” ou à “ordem social dominante”, mas poder participar dela 

em pé de igualdade com os demais. 

Em um período em que o Largo da Banana ainda não era conhecido por esse 

nome, mas ao qual sua existência é associada, havia, de fato, negros fazendo carnaval nos 

arredores da estação de trem. Também havia negros trabalhando em condições inseguras 

e extenuantes no pátio de cargas, frequentando as vendas ao redor das porteiras e 

aproveitando os bailes realizados nos salões do bairro. Esses negros não podem ser 

 
133 “STÁ NA Hora!”. Clarim..., 05/02/1928, p. 1. Também a imprensa cotidiana recorreu às contribuições 
negras para disputar a folia com os cariocas: “A charanga do Camisa está na ponta, sendo, os seus músicos 
distribuídos na ordem seguinte: - bumbo, marca-passo, João Braz (...); Sylverio Pereira (...) garante o seu 
dito no tara-chim, tara-chim... O Cantidio (...) suspira no berimbau... gaita de folle, emquanto o carioca 
conta potoca e come passoca feita com farinha de mandioca”. “CORDÃO...”. Op. cit, 21/02/1927, p. 5.  
134 “BUM, bum, bum! O Zé Pereira!”. Clarim..., 03/02/1929, p. 3.   
135 Lord K. Melão. “Abram alas!”. Clarim..., 20/02/1927, p. 4. 
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reunidos em uma massa homogênea, nem se pode negligenciar as complexas e 

diversificadas formas de aproximação entre eles. As representações tão diversas sobre os 

negros nas imprensas negra e cotidiana não refletem apenas a heterogeneidade entre 

aqueles que trabalhavam, moravam e se divertiam na Barra Funda. Analisados 

separadamente, cada acervo apresenta uma imagem relativamente uniforme e antagônica 

dos negros daquele bairro, expressando as polarizações raciais que estruturavam a 

sociedade paulistana. Na imprensa cotidiana, eles emergem como avesso da 

modernidade, mortos ou feridos em decorrência do trabalho inseguro e, sobretudo, mortos 

ou presos por desordens, homicídios ou embriaguez. A imprensa negra, por sua vez, 

revelava aquilo que era negado na imprensa cotidiana: os negros como sujeitos criadores, 

que compartilhavam aspirações a aptidões com os brancos.  

O limite da civilização 

Em 1914, o vereador José Brasil Paulista Piedade descreveu ao plenário seu 

assombro diante das terríveis condições que observara durante uma excursão à várzea da 

Barra Funda. Após esperar demoradamente pela abertura das porteiras das ferrovias 

Sorocabana e São Paulo Railway, ele parecia ter chegado a “um novo mundo”, onde não 

vira “siquer vestigios do que chamamos civilização – isto em plena cidade de S. 

Paulo!”.136 No bairro que crescia ao redor da rua Anhanguera, não havia escolas ou posto 

policial, nem iluminação pública, nem ruas pavimentadas, nem serviço de bondes. Nada 

havia por lá que se coadunasse com o “progresso e engrandecimento extraordinario de S. 

Paulo”.137 O bairro, a cinco minutos de distância do palácio presidencial dos Campos 

Elíseos, jazia “quasi completamente desconhecido, quasi completamente abandonado”.138 

Categórico, o vereador exclamou que, na capital paulista, a civilização acabava nas 

porteiras da estrada de ferro.139  

Mobilizando noções centrais ao debate público sobre a cidade sobre a qual 

legislava, Piedade trazia à tona aquilo destoava dos supostos e almejados “progresso” e 

“civilização” de São Paulo. Segundo acreditava o vereador, estes deveriam ser estendidos, 

também às condições de vida da “classe operaria, [para que] todas as classes operosas, 

 
136 Atas e anais da Câmara Municipal de São Paulo. 7ª Sessão Ordinária realizada em 14/02/1914, p. 100 
(Indicação n° 99 de 1914, de José Brasil Paulista Piedade). 
137 Idem, ibidem. 
138 Idem, ibidem. 
139 Idem, ibidem. 
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enfim, [pudessem] [dali] em deante contar com elementos certos de vida e de 

progresso”.140. Isso resultou, entre outras iniciativas, em uma dezena de indicações e 

projetos de leis relativos à instalação de equipamentos públicos e infraestrutura urbana na 

várzea da Barra Funda, bem como em outros bairros situados “depois” das porteiras, 

como Brás, Moóca, Penha e Casa Verde. 

Tudo indica que suas propostas tiveram pouca ressonância. Um colega que em 

outra circunstância, na mesma época, também chamara a atenção para a condição de 

isolamento daquela várzea, considerou que o Grupo Escolar da Barra Funda, “ali, tão 

pertinho”, do outro lado das porteiras, já (...) atendia [os moradores] adequadamente.141 

José Piedade também veria frustrada sua tentativa de remover um depósito de lixo da rua 

Anhanguera para outra área, em 1917, quando seus  pares entenderam que “as populações 

dos bairros para onde se [mudasse] o deposito [haveriam] de gritar da mesma forma”.142 

Reagindo à descrição dos “lamaçais medonhos” pelos quais Piedade transitara nas ruas 

do Bosque, Garibaldi e Anhanguera, um vereador rapidamente lembrou que o mesmo 

ocorria “até em Hygienopolis”.143 O orador replicou:  

Si a municipalidade e todos que aqui estamos quizermos melhorar dia a dia a 
situação de bairros nobres, os pontos centraes da cidade, acudindo ás 
necessidades do comercio, da industria e ao desenvolvimento da nossa capital, é 
necessario que não nos esqueçamos dos pequeninos (apoiados), desta gente que 
é realmente a base sine qua non de todo este progresso e engrandecimento moral 
e material que S. Paulo desfructa e que o distinguem dos outros Estados da 
Federação.144 

Apesar dos “apoiado” que fizeram coro às palavras de Piedade em favor dos 

“pequeninos”, seus colegas tenderam a reclamar com mais insistência, embora nem 

sempre com sucesso, melhorias que atendiam a um número maior de interessados. No 

caso da Barra Funda, uma dessas queixas dizia respeito, justamente, à demora junto às 

porteiras das ferrovias. A matéria, abordada por José Piedade em seguida à sua fastidiosa 

espera em 1914, foi objeto de outra Indicação, de Joaquim Marra e Oscar Porto, na mesma 

 
140 Idem, p. 101. 
141 Idem, p. 100 (Intervenção do vereador Joaquim Marra). 
142 Atas e Anais... 4ª Sessão Ordinária realizada em 27/01/1917, p. 39 (Intervenção do vereador Sampaio 
Vianna). De fato, gritaram. Quando, em 1927 deliberou-se sobre a criação de um depósito de “escorias e 
entulhos do forno incinerador do Araçá”, o vereador Luciano Gualberto, que habitava o bairro da 
Consolação, protestou veementemente, através de argumentos técnicos e éticos (ou quase). Entre esses, a 
direção predominante dos ventos, a “heterogeneidade” dos lixos produzidos nos bairros de uma cidade tão 
diversa como São Paulo e a falta de justiça em se manter “numa contemplação quasi que poetica, (...) no 
alto, no topo, no cume da cidade de S. Paulo, um deposito de lixo”. Atas e Anais... 11ª Sessão Ordinária 
realizada em 26/03/1927, p. 130-132 (Intervenção do vereador Luciano Gualberto). 
143 Idem, p. 101. 
144 Idem, p. 100-1. 
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sessão. Os vereadores solicitavam que a prefeitura se entendesse com a diretoria da 

Sorocabana para construir uma ponte ligando a estação da São Paulo Railway à rua Barra 

Funda. Segundo eles, a intervenção era “de grande necessidade”, pois o sistema de 

cancelas fechava-se a todo instante devido às constantes manobras de trens, prejudicando 

o trânsito de veículos e de pedestres, tornando-se “extremamente prejudicial” ao público 

do bairro.145 Em 1918, o vereador Marrey Junior transmitiu à tribuna um abaixo-assinado 

de “290 pessoas, proprietários, moradores ou que têm interesses ligados ao bairro da Barra 

Funda”, sinalizando que os residentes não eram os únicos a demandarem a obra.146 Os 

prejuízos compartilhados por operários, proprietários e outros interessados – patrões, por 

exemplo – faziam das porteiras, já então, um problema de “todos”, pois que “(...) [aquela] 

parte da cidade [era] habitada quasi que exclusivamente por operarios, que [demandavam] 

as fabricas pela manhã, que [tinham] hora certa de entrada para o serviço e que se [viam] 

obrigados a faltar ao horario devido á interrupção do transito (...)”.147 

A figura do operário, independente da atividade desempenhada, favorecia a 

produção da imagem de uma cidade industriosa da qual todos eram, em tese, produtores, 

partícipes e beneficiários legítimos. Isso vinha, necessariamente, acompanhado da 

distinção entre os “operosos” e os “perigosos”, que o próprio José Piedade também cuidou 

de fazer. Ao tratar do comércio ambulante, por exemplo, o vereador argumentou que não 

era justo que o “commercio legitimo, que [pagava] pesadíssimos impostos, [estivesse] á 

mercê da exploração de meia duzia de individuos, que [podiam] andar ali á uma hora da 

madrugada vendendo nas praças publicas fazendas e mercadorias especiaes”148. Para 

Piedade, “esses mascates nocturnos outra cousa não [eram] sinão individuos perigosos á 

ordem e segurança publica”149. No entanto, essa era uma atividade tão viável ao sustento 

dos grupos populares quanto ser “operário, carpinteiro, pedreiro, ferreiro, calceteiro, etc”, 

que Piedade reunia nas “classes operárias em geral”150.  

Portanto, a linha que separava o “operário” do “indivíduo perigoso” era bastante 

tênue e os trabalhadores provavelmente transitaram entre um lado e outro, deslizando 

 
145 7ª Sessão Ordinária..., op. cit., 14/02/1914, p. 91. (Indicação n° 99 de 1914 dos vereadores Oscar 
Augusto Porto e Joaquim Marra). 
146 Atas e anais... 19ª Sessão Ordinária realizada em 08/06/1918, p. 154 (Expediente, discurso do vereador 
José Adriano Marrey Junior). 
147 Idem, p. 155. 
148 7ª Sessão Ordinária..., op. cit., 14/02/1914, p. 99 (Projeto n° 13 de 1914 do vereador José Piedade). 
149 Idem, ibidem. 
150 Em um projeto de lei que visava assegurar o direito ao descanso dominical, protegendo “as classes 
operárias em geral (...) das exigências dos donos das oficinas e mestres de obra”. Atas e Anais... 8ª Sessão 
Ordinária realizada em 21/02/1914, p. 117-8 (Projeto n° 23 de 1914 do vereador José Piedade).  
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entre o frágil reconhecimento social e a criminalização. A demarcação de tais fronteiras 

apoiou-se, em larga medida, em imagens racializadas, que foram centrais aos esforços de 

disciplinamento da “classe operária”, nas fábricas ou fora dela. Outros grupos de 

trabalhadores “não docilizados”, como os anarquistas, também foram taxados de 

“selvagens, ignorantes, incivilizados, rudes, feios e grevistas” (RAGO, 2014, p. 24). 

No âmbito da política urbana, isso resultou em que os sujeitos que povoavam os 

arredores da Barra Funda eram passíveis de serem confundidos com os “perigos” contra 

os quais a legislação e a polícia deveriam se interpor. Em 1928, Nestor de Macedo, 

retomando a questão das porteiras, lembrou que a rua Barra Funda era a “única artéria 

transitável” a ligar “a parte da cidade aos bairros da Casa Verde e outros, como 

escoadouro de vehiculos e pedestres”.151 Embora o edil considerasse “natural” que as 

porteiras controlassem o fluxo em função do trânsito de trens de passageiros e cargas, 

parecia-lhe inadmissível a paralisação da circulação “pelo tempo já habitual, de 50 

minutos e mesmo de hora e meia” devido ao tráfico de manobras pelas companhias. 

Macedo ressaltava, ainda, a ausência de um porteiro civil que garantisse a “perfeita ordem 

do transito” durante a abertura das porteiras. Segundo ele, disso decorria que  

[n]ão raro, se [registravassem] [junto às porteiras] pequenos accidentes e delictos 
e sempre, a machucar os ouvidos de pessoas educadas, os palavrões grosseiros 
que enchem o ambiente antes e durante a paralysação do trafico. [Urgiam], pois, 
duas medidas (...): [o] policiamento do referido local (...); [e] a intervenção da 
Prefeitura junto das direcções das vias-ferreas no empenho de ser restabelecida a 
normalidade da circulação publica, de vehiculos e pedestres, no fim da rua Barra 
Funda.152 

A interrupção da passagem obrigava um convívio demasiadamente próximo, 

indesejado e perigoso, entre pessoas “educadas” e carroceiros, catadores, carregadores e 

ambulantes que circundavam a via férrea. Da perspectiva de Macedo, “urbanidade” e 

“civilização” não consistiam em direitos a serem distribuídos, mas “atributos” que 

diferenciavam os beneficiários e os destituídos das políticas de cuidado. De perto, a “base 

sine qua non” do progresso material que fazia a grandeza de São Paulo convertia-se em 

uma massa rude, barulhenta e contraventora. Não deixa de impressionar a sintonia desse 

discurso com as queixas periodicamente registradas, havia pelo menos quatro décadas, 

sobre os “moleques” que perturbavam a tranquilidade das “famílias” e das “mocinhas” 

nos arredores da linha de trem.  

 
151 Atas e anais... 13ª Sessão Ordinária realizada em 14/04/1928, p. 210 (Expediente, discurso do vereador 
Nestor Alberto de Macedo). 
152 Idem, p. 210-11. 
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A estação da Barra Funda e o acesso à “cidade” 

Nos anos 1880, tanto a São Paulo Railway quanto a Sorocabana já embarcavam 

passageiros na Barra Funda, como indicam as queixas registradas por aqueles que 

enfrentaram dificuldades para tanto. Em 1887, um sujeito que assinava como “Antirino” 

e se apresentava como “pobre”, “brasileiro” e “cristão”, residente no bairro, reportou ao 

O Estado... abusos cometidos por um funcionário da Sorocabana. Por economia, ele 

optara por seguir até a cidade por aquela estrada de ferro. Contudo, ele foi impedido pelo 

“feitor de conserva”, José Pinheiro, que controlava o acesso, “não com palavras, mas sim 

com brutalidade, como [era] de seu costume; e acompanhado por seus sequazes metteu-

[lhe] a mão horrivelmente (...)”.153 Antirino aproveitava para criticar as instalações da 

Sorocabana na Barra Funda: “desgraçada”, “aberta” e “sem porteiras”, aquela ferrovia 

contrastava com a “digna Ingleza”, que, no entanto, ao que parece, era também mais cara.  

As condições de acesso aos trens da Barra Funda permaneceram marcadas por 

incertezas e arbitrariedades por bastante tempo. Ainda em 1899, outro passageiro 

queixou-se ser impedido de adentrar a “nova estação” da Sorocabana naquele bairro, pois 

o funcionário alegara que ali ainda não se faziam embarques. Devendo, pois, caminhar 

até a Luz, ele lá descobriu que outros haviam embarcado na Barra Funda.154 Menções a 

“novas” estações se repetiam nos jornais, sintoma, também, dos revezes na consolidação 

da infraestrutura naquele arrabalde. O edifício da São Paulo Railway, construído em 

madeira, já estava em obras em 1889.155 Ele foi inaugurado em 1892 para ser devorado 

pelas chamas de um incêndio três anos depois.156 

A Barra Funda também era demandada por moradores dos bairros entre os trilhos 

e o rio Tietê, bem como por aqueles que habitavam a margem direita do rio e desejavam 

acessar a “cidade”, que reivindicaram melhorias nas condições para alcançar a estação. 

Tais melhorias foram realizadas aos poucos. O caso do bairro do Limão contribui para 

iluminar esse processo. Desde o fim do século XIX, a região era propícia para extração 

de areia, pesca e plantio de alimentos (SEABRA, 2015, p. 77), que os habitantes 

comercializavam na cidade. Alguns dos residentes do Limão também trabalhavam nas 

 
153 “AO SUPERINTENDENTE da Companhia Sorocabana a quem pedimos providência”. A Província de 
São Paulo, 06/07/1887, p. 1.  
154 “Notícias diversas”. O Estado..., 02/04/1899, p. 2. 
155 “IMPORTANTE leilão de propriedades e terrenos”. A Província de São Paulo, 01/06/1889, p. 3. 
156 “NOVA firma Social”. A Província de São Paulo, 04/07/1882, p. 2 e “INCÊNDIO”. O Estado..., 
22/01/1895, p. 1. 
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fábricas próximas à ferrovia, como, por exemplo, a de cordas e barbantes de Enrico 

Maggi, instalada na rua da Várzea desde os 1890 (SEABRA, 2015, p. 45).  

Em função dessas atividades, os moradores da margem direita do rio Tietê 

percorriam cotidianamente longos trajetos.157 Na primeira década do século XX, para 

chegar à estação Barra Funda, os habitantes do Limão atravessavam o rio através de uma 

balsa, que em épocas de chuva não funcionava por vários dias.158 Do outro lado, seguiam 

caminho pela várzea do Salles, sendo para eles impossível chegar à cidade com “o pé 

enxuto”.159 Além de desagradável, o caminho era perigoso, em especial para os 

“proprietários de carroça e animaes que [transitavam] pela balsa”, sendo frequentes 

acidentes e prejuízos naquele percurso.160  

A melhoria do acesso entre Barra Funda e Limão não se iniciou pela balsa, mas 

pela estrada de ligação entre esta e a estação. Desde, pelo menos, 1904, moradores do 

Limão apresentavam essa demanda à Câmara Municipal, resultando em uma Indicação 

do vereador Carlos Garcia no ano seguinte. Em 1906, o engenheiro Bianchi Bertoldi 

apresentou um “longo e minucioso relatório” sobre os aspectos geológicos da várzea do 

Salles, em que não fora capaz de determinar o orçamento exato para a construção da 

estrada, “dada a natureza do terreno”.161 Em 1909, a obra ainda não havia começado e os 

moradores reiteraram suas demandas à Câmara. O vereador José Oswald transmitiu, 

então, a solução: um “projeto simples”, a ser executado pelos próprios interessados 

mediante “pequeno o auxilio de dez contos de réis”.162 A despeito das dificuldades 

técnicas impostas pelo terreno, que três anos antes impossibilitara até mesmo estimar o 

custo da construção da estrada, a proposta “simples”, empregando, como mão-de-obra, 

os “próprios interessados”, resolveu a questão. Com aproximadamente três quilômetros, 

a intervenção consistia em “um caminho formado por duas vallas parallelas, com elevação 

e regularização do terreno que [ficasse] de permeio”, já assim contentando os 

requerentes.163  

 
157 Atas e Anais... 13ª Sessão Ordinária realizada em 04/04/1913, p.134 (Intervenção do vereador José de 
Alcantara Machado de Oliveira). 
158 Atas e Anais... 20ª Sessão Ordinária realizada em 16/05/1914, p. 246 (Indicação n° 279 de 1914 do 
vereador Raphael Archanjo Gurgel). 
159 Atas e Anais... Reunião realizada em 12/04/1909, p. 76 (Projeto n° 8 de 1909 do vereador José Oswald 
Nogueira de Andrade). 
160 Atas e Anais... 4ª Reunião realizada em 09/10/1915, p. 296 (Requerimento n° 100 de 1915 dos vereadores 
José Adriano Marrey Junior e Luiz Antonio Pereira da Fonceca). 
161 Atas e Anais... 47ª Sessão Ordinária realizada em 11/12/1909, p. 208 (Parecer n° 65 da Comissão de 
Obras). 
162 Reunião..., Op. cit., 12/04/1909, p. 76. 
163 Idem, ibidem. 
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A estrada do Limão permaneceu tal como a construíram os habitantes do bairro, 

sendo, esporadicamente, alvo de debates sobre a necessidade de provê-la de técnicas de 

calçamento mais duradouras, ainda nos anos 1920. Chegou-se, mesmo, a chamar a 

atenção para a dificuldade de trânsito devido à presença de dois caldeirões no meio da 

via.164 Assim sendo, a obra não seria suficiente para conter as insatisfações populares ante 

a crise de abastecimento e a carestia nos anos seguintes à sua construção.165 Em 1913, 

José de Alcântara Machado apresentou um projeto de lei para dedicar recursos à melhoria 

da comunicação entre o centro urbano e as zonas rurais do município, que compreendia, 

entre as intervenções enumeradas, a estrada do Limão. Segundo o vereador,  

Interesse premente das grandes cidades, como a nossa, [era] que se [formassem] 
em seu torno os celeiros, onde [pudessem] abastecer-se de generos de primeira 
necessidade. A pequena produção [e] a pequena lavoura não [podiam] prosperar 
sem que lhes [assegurasse] o accesso facil e immediato aos mercados que se 
propõe a servir.166 

Esse tema havia sido longamente negligenciado, segundo afirmava o vereador, 

pelos poderes públicos municipais, razão essa da crise em que naquele momento se 

debatia “a nossa pobreza e que [provocava] o imenso e justissimo clamor das classes 

trabalhadoras”.167 O que se tinha em São Paulo não eram estradas, mas “(...) atoleiros no 

tempo das aguas, repositorios de poeira no tempo da seca; [com] traçados irracionaes e 

caprichosos; (...) rampas íngremes e (...) impossiveis de transpor; (...) sem pavimentação 

apropriada”.168 Em uma frase, tais vias eram “a negação completa dos requisitos de 

viabilidade”.169  

Machado trazia exemplos internacionais e nacionais para defender que seu projeto 

era tão ou mais importante que as intervenções conduzidas na área central. Em Curitiba, 

por exemplo, tratava-se de reformar a cidade, não com a abertura de avenidas no centro 

urbano ou derrubando prédios, mas construindo uma longa avenida entre a cidade e um 

município vizinho. O argumento não satisfez seu colega Mário do Amaral, segundo quem 

aquele município assim procedia por já ter “um centro bom”.170 Alcântara Machado 

insistiu, assinalando que os “subúrbios e povoações rurais”, embora incluídos na 

 
164Atas e Anais... 27ª Sessão Ordinária realizada em 06/08/1921, p. 313 (Requerimento n° 145 de 1921 do 
vereador Almeirindo Meyer Gonçalves).  
165 Desde 1912 os jornais paulistanos noticiavam lutas contra a carestia, que culminariam na greve geral de 
1917, com a atuação das Ligas Populares de Agitação Contra a Carestia de Vida (LEAL, 2011, p. 195).  
166 13ª Sessão Ordinária..., op. cit., 04/04/1913, p. 133. 
167 Idem, ibidem. 
168 Idem, ibidem. 
169 Idem, ibidem. 
170 Idem, ibidem. 
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circunscrição fiscal, pagando tributos, estavam excluídos do município “para o efeito dos 

melhoramentos”, o que configurava “um erro e uma injustiça”:  

Uma injustiça porque todos contribuem proporcionalmente [às] suas forças para 
a renda municipal; um erro porque está no nosso interesse fomentar o 
desenvolvimento da zona rural, crear novos fócos de população, augmentando a 
riqueza do municipio e atalhando até um certo ponto os males resultantes do 
urbanismo.171 

Para alcançar esses objetivos, era necessário rasgar novas estradas, retificar o 

traçado das existentes, pavimentá-las e conservá-las. Além disso, devia-se prover 

travessias adequadas sobre o rio Tietê, com pontes metálicas e perenes, e não mais em 

madeira, periodicamente remendadas. As condições em que se achavam as pontes 

Grande, Pequena e outra entre a Água Branca e o Aterrado do Ó não estavam “na altura 

do nosso desenvolvimento e do nosso progresso”.172 A situação da balsa entre a Barra 

Funda e o Limão não era melhor. Após uma interdição da ponte de acesso ao Aterrado do 

Ó pelo prefeito, “a bem da segurança pública”, a balsa tornara-se a única alternativa para 

atravessar de uma margem a outra do rio na parte oeste da cidade. No entanto, seus 

pranchões apodrecidos “só por um prodígio” ainda não haviam ocasionado um desastre. 

A Câmara não deu prioridade ao projeto de lei de Alcântara Machado, que insistia em sua 

discussão, a despeito dos pareceres nunca elaborados pelas Comissões responsáveis.173 

Suas propostas, de tempos em tempos, foram recuperadas, separadamente, por outros 

vereadores, mas não foi possível verificar se os recursos do empréstimo a que o projeto 

de sua autoria se referia foram empregados para a finalidade por ele sugerida.174  

Estruturas “definitivas”, metálicas ou em cimento armado, ligando as margens do 

Tietê, geraram polêmicas na casa legislativa e foram, afinal, preteridas em favor de pontes 

“provisórias”, em madeira, à revelia de Alcântara Machado, entre outros.175 Uma das 

razões para tanto era a perspectiva, já “antiga” nos anos 1910, de que as obras de 

canalização e retificação do Tietê, alterando o traçado do rio, viessem a tornar as pontes 

 
171 Idem, p. 134. 
172 Idem, ibidem. 
173  Atas e Anais... 22ª Sessão Ordinária realizada em 06/06/1913, p. 220 (Requerimento do vereador José 
de Alcantara Machado de Oliveira).  
174 Entre elas, a construção de uma ponte de cimento armado na altura da balsa do Limão ou de melhorias 
na estrada do Limão. Ver Atas e Anais... 37ª Sessão Ordinária realizada em 08/11/1913, p. 376 (Indicação 
n° 408, de 1912 do vereador José Oswald Nogueira de Andrade); e 8ª Sessão Ordinária realizada em 
10/03/1923, p. 191 (Requerimento n° 108 de 1923 do vereador Almeirindo Meyer Gonçalves). 
175A ponte da Freguesia do Ó foi construída em 1917. Em 1922, a ponte da Casa Verde, construída pelos 
loteadores do bairro em 1915, foi reformada para permitir a passagem de bondes (SEABRA, 2015, p. 47). 
Em 1923, a ponte do Limão estava construída. Ver Atas e Anais... 7ª Sessão Ordinária realizada em 
17/02/1917, p. 107 (Indicação n° 54 de 1917 de vários vereadores). 
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obsoletas. Tal era a posição de Mário do Amaral, afinal vitoriosa, durante a deliberação 

sobre a proposta de construção de uma ponte em cimento armado no Aterrado do Ó, 

poucos meses depois. O argumento de que a retificação estava em debate havia “dez ou 

quinze anos”, sem horizonte para sua execução, não surtiu efeito.176 

A canalização e retificação do Tietê, bem como a construção de passagens em 

desnível sobre as ferrovias e a ligação entre os bairros da “várzea” e a “cidade” já eram 

consideradas necessárias e eram, para alguns ao menos, iminentes, nos anos 1910. Na 

década seguinte, essas intervenções seriam incorporadas aos primeiros “planos de 

conjunto” do município, visando a ordenação do crescimento da metrópole. A execução 

dessas intervenções tardaria ainda algumas décadas. A partir dos anos 1940, os debates 

sobre essas questões na Câmara Municipal ganhariam novos contornos. Ao mesmo 

tempo, eles exporiam a continuidade dos mesmos desafios à sobrevivência dos mais 

pobres na capital. A permanente crise de abastecimento, a carestia, o aumento do custo 

de vida e o seccionamento da cidade pelos trilhos, entre outras questões, confluiriam nas 

discussões sobre o destino da Barra Funda, como veremos nos próximos capítulos.  

  

 
176 Atas e Anais... 27ª Sessão Ordinária realizada em 01/08/1913, p. 269-71 (Parecer n° 34, das Comissões 
Reunidas de Obras e Justiça). 
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- 2 - 
Asfalto 

 

Como vimos no capítulo anterior, as primeiras discussões na Câmara Municipal 

sobre a necessidade de um viaduto na altura da estação Barra Funda remontam aos anos 

1910. Essa proposta amadureceu pari passu com o debate sobre o futuro da metrópole, à 

medida que ganhou força a perspectiva de um “plano de conjunto” que orientasse seu 

crescimento. Nesse sentido, a obra construída nos anos 1950 não foi uma solução 

concebida às pressas. Ela era parte de um projeto consolidado nos anos 1920, cuja 

implementação, desde o início, mirava um horizonte de médio e longo prazos. Em 1924, 

o engenheiro municipal João Florence de Ulhôa Cintra (1887-1944) publicou um modelo 

ideal de organização do sistema viário de São Paulo. Suas diretrizes seriam consolidadas 

no Plano de Avenidas de 1930, de Francisco Prestes Maia (1896-1965). Aliados, ambos 

encamparam a defesa de um instrumento que descreviam como científico e imparcial 

(FELDMAN, 2005) para construir um todo coerente, mas aberto, ou seja, passível de 

expansão.  

Apesar do nível de abstração sugerido por seus desenhos geométricos, ambos 

partiram de propostas existentes, algumas delas reivindicadas pela iniciativa privada. Esse 

era o caso da avenida Pacaembu, cuja abertura era pressionada pela Companhia City of 

São Paulo Improvements and Freehold Land Company Ltd177. Desde 1912, a empresa, 

proprietária de uma área correspondente a 30% do perímetro urbano da capital, fazia 

gestões junto à prefeitura para viabilizar o loteamento do Pacaembu. Lançado em 1913, 

implementado a partir de 1925 e ocupado nas décadas seguintes, esse foi o primeiro dos 

projetos nos moldes dos “bairros-jardins” que se tornariam a marca registrada da 

urbanizadora (D’ELBOUX, 2020). Em 1913, a Cia. City encaminhou à Câmara 

Municipal um detalhado “projeto de melhoramento do Pacaembu”, que previa a abertura 

de uma via ligando a avenida Paulista à “futura avenida São João”, constituindo um 

sistema circular que se encerrava na avenida Brigadeiro Luiz Antônio.178  

O projeto de melhoramento do Pacaembu proposto pela Cia. City foi arquivado 

em 1916, mas seria retomado nos anos seguintes (ANDRADE, 1998; CAMPOS, 2002; 

D’ELBOUX, 2020). Em 1924, coincidiram o desenlace dos entraves à implantação do 

 
177 Doravante Cia. City ou City. 
178 Documentos históricos da Câmara Municipal de São Paulo. “Projecto de Melhoramentos do 
Pacaembu”, 1913, fl. 273. 
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loteamento, no âmbito do qual teve início a construção da nova avenida179, e a publicação 

do “Schema Theorico de S. Paulo” de Ulhôa Cintra, que a incluiu em um dos anéis 

perimetrais previstos.  

 A partir de então, avenida Pacaembu e seu prolongamento até o Tietê, idealizados 

como parte de um plano geral, foram implementados em quatro etapas, ao longo de cerca 

de quatro décadas. Após o início da execução do primeiro trecho, em 1925, entre o bairro-

jardim e a rua das Palmeiras (av. São João, no Esquema Teórico de 1924), as obras foram 

retomadas apenas ao final da década de 1930. Em 1945, a avenida alcançava o largo 

Brigadeiro Galvão, nas imediações do pátio de cargas da Barra Funda. De lá, na década 

seguinte, partiria o viaduto que, transpondo a ferrovia, estabeleceria a ligação com a ponte 

da Casa Verde, através de um trevo concluído apenas nos anos 1960.  

Tendo essa diretriz de conjunto em vista, este capítulo observa o processo pelo 

qual o asfalto da avenida Pacaembu alcançou os trilhos na Barra Funda, na área que logo 

se tornaria conhecida como Largo da Banana. Da formalização do plano viário pelo 

poder público à inauguração da obra, nos anos 1940, passaram-se cerca de duas décadas. 

Minha análise baseia-se em documentos da Câmara Municipal de São Paulo, da Secretaria 

de Obras da Prefeitura Municipal e da imprensa cotidiana. Abaixo-assinados, projetos de 

lei, acordos entre a administração e proprietários, anais das sessões da casa legislativa, 

plantas de cadastro e reportagens permitem acompanhar o andamento das negociações e 

o discurso público sobre a intervenção. A despeito de descontinuidades, incompletudes, 

disputas, instabilidades e ingerências político-administrativas atestadas pela bibliografia, 

a avenida Pacaembu foi um projeto bem-sucedido. Sem pretender negar os conflitos e 

disputas que incidiram na execução da obra, a análise das fontes me levou a privilegiar 

as continuidades, em vez das rupturas. O plano esboçado nos anos 1910 pela iniciativa 

privada foi, desde então, debatido publicamente e consubstanciado nas propostas 

municipais da década seguinte, impactando a condução da política urbana em uma área 

definida, desde cedo, como estratégica para intervenções futuras.  

O longo período que separa a idealização da obra viária de sua execução não 

reflete necessariamente uma frustração das expectativas ou do cronograma do plano. O 

poder público foi capaz de conter e reverter o processo de ocupação do fundo de vale e 

garantir, cedo e com vantagens, a propriedade dos terrenos. Nesse ínterim, a negligência 

quanto às reivindicações populares por melhorias urbanas naquela área teve um papel 

 
179 Documentos históricos... “Officio n° 1.156 do sr. Prefeito. Devolvendo devidamente informados todos 
os papeis da ‘City of S. Paulo Improvements’ sobre os melhoramentos do Pacaembu”, 26/09/1916.  
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importante na viabilização do projeto. Na inauguração da avenida, os habitantes da área 

e seu longo histórico de demandas não atendidas por melhores condições de 

habitabilidade foram apagados do discurso público. A cidade “nova” parecia abrir-se 

sobre um “vazio” de infinitas possibilidades, uma promessa para o futuro grandioso da 

metrópole, demoradamente gestado e cautelosamente executado. 

Planejando a metrópole 

Já corriqueiras na São Paulo dos anos 1910, manifestações de surpresa ante o 

crescimento inédito e incomparável da cidade ou ante mudanças bruscas na paisagem 

urbana e no cotidiano se acentuaram na década seguinte e perduravam nos anos 1950.  

Nesse período, embora não fosse consensual, a percepção dominante era que o 

crescimento era um indicador de “progresso” e “modernidade”, demandando medidas que 

garantissem sua continuidade (ZOREK, 2019). Angariando capital político e galgando os 

meios institucionais para sua viabilização, os defensores de um plano de conjunto que 

orientasse o crescimento virtualmente ilimitado da cidade conseguiram se impor.180 

O debate sobre a necessidade de um plano abrangente, coordenando as 

intervenções urbanas, não era novidade nos anos 1920. Victor da Silva Freyre (1869-

1951), diretor da repartição de obras do município desde a posse de Antônio da Silva 

Prado (prefeito entre 1899 e 1911) até 1926, foi um dos pioneiros dessa discussão, 

sobretudo a partir da década de 1910 (SIMÕES JÚNIOR, 1990, p. 105). Para Freyre, 

contudo, um plano de extensão não era, ainda, uma urgência para São Paulo – “a solução 

(...) [viria] a seu tempo” (apud ROLNIK, 2003, p. 45). Concomitantemente, a perspectiva 

da estruturação urbana através do sistema viário ganhava mais e mais adeptos (SIMÕES 

JÚNIOR, 1990, p. 152; LEME, 1990, p. 93).  

Na Câmara, essas questões repercutiam em projetos de leis, requerimentos, 

indicações ou discursos. Em 1914, os vereadores Oscar Porto e Joaquim Marra 

propuseram “levantar um plano de desenvolvimento da cidade e seus arrabaldes, de 

acordo com o seu progresso, [dali] até o anno de 1950”181. Se acreditarmos que esse arco 

temporal não era arbitrário, é possível sugerir que o plano para a avenida Pacaembu, 

 
180 Na apresentação do Plano de Avenidas, Prestes Maia fez um jogo entre as ambições supostamente 
modestas daquele documento e a afirmação de sua necessidade, como expressão da racionalidade técnica 
(LEME, 1990, p. 123). Essa posição reflete a ambiguidade do instrumento proposto, fundamental sem ser 
definitivo e sem impor-se sobre ou limitar as decisões políticas relativas às intervenções urbanas futuras. 
181 Atas e Anais... 5ª Sessão Ordinária realizada em 31/01/1914, p.76 (Projeto n° 7 de 1914 dos vereadores 
Joaquim Marra e Oscar Porto).  
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consolidado na década seguinte, obedeceu ao mesmo cronograma. Marra e Porto 

propunham instituir uma comissão que quantificasse e localizasse tanto alargamentos 

como novas ruas, bem como áreas verdes que se adequassem ao crescimento estimado 

nesse período. Sintonizados com o debate urbanístico do tempo, os vereadores desejavam 

assegurar “todas as modificações que [consultassem] a hygiene, esthetica, conforto e 

commodidade dos habitantes da grande metrópole que vae ser essa cidade”182. Uma vez 

aprovado, o plano seria imediatamente materializado no território, por meio de marcos de 

aço na parte ainda não construída e por outros sinais naquela já edificada.183  

Nos anos seguintes, mudanças institucionais contribuíram para consolidar, nas 

esferas executiva e legislativa, o plano como instrumento de previsão, assumindo este 

uma concepção mais abstrata em relação ao que propunham os vereadores em 1914 

(CAMPOS, 2002; FELDMAN, 2005). Perdurou, no entanto, a mesma confiança no 

crescimento e no futuro da metrópole paulistana que recheava os discursos de seus 

defensores. Em 1924, Ulhôa Cintra publicou o “esquema teórico” que serviria de base ao 

desenvolvimento do Plano de Avenidas, poucos anos depois. O engenheiro propunha 

onze avenidas radiais, existentes ou projetadas, partindo do centro ou do Perímetro de 

Irradiação que o circundava, atravessando uma via perimetral exterior.184 Esta seria 

formada pelas avenidas Paulista, Pacaembu (então um projeto em vias de execução) e 

uma ligação, prolongando-se desta pela várzea até o Ipiranga e interseccionando, a norte, 

o sistema viário projetado para o Tietê (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 Idem, ibidem, grifo meu. 
183 Idem, ibidem. 
184 Sobre os fundamentos teóricos do esquema de Cintra, seus antecedentes, seus desdobramentos no Plano 
de Avenidas, disputas e alianças formadas no empenho por sua legitimação e sua inserção no processo de 
institucionalização do planejamento em São Paulo, ver Simões Jr. (1990); Leme (1990); Meyer (1991); 
Campos (2002); e Feldman (2005). 
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Figura 1: “Schema theorico de S. Paulo”, de Ulhôa Cintra, de 1924 (SIMÕES JR., 1990, p. 143). O trecho 
destacado representa o prolongamento da av. Pacaembu entre a av. São João e o rio Tietê. Edição de Bruno N. 

Santos 

 

O Plano de Avenidas manteve a estrutura radioconcêntrica e a prioridade à 

urbanização da várzea do Tietê como diretrizes (ZOLA, 2018, p. 153). Entre as inovações 

em relação ao esquema teórico de 1924, Maia propunha a remoção das ferrovias para a 

margem direita do rio Tietê, aproveitando o antigo leito para construir a Segunda 

Perimetral. A bem dizer, o desenho de Prestes Maia não parecia priorizar a 

inteligibilidade. Sua representação-síntese, tão perfeitamente geométrica como aquela de 

Cintra, não tinha plena correspondência com a cidade real. A avenida Pacaembu não está 

indicada nesse desenho. É possível identificar, contudo, a intenção de estabelecer uma 

ligação entre o leito ferroviário tornado boulevard e a ponte da Casa Verde (Figura 2). No 

momento da execução da obra, quando Prestes Maia era prefeito, a avenida Pacaembu foi 

divulgada como parte das realizações do Plano de Avenidas. 
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Figura 2 – Plano de Avenidas de 1930, rotacionado de modo a manter as convenções de representação do 
Norte.  

 

No poder executivo municipal, Ulhôa Cintra ocupou posições de liderança em 

todas as instâncias de deliberação sobre o plano de expansão urbana nos anos 1920, 

incluindo a Comissão de Melhoramentos do Tietê, a partir de 1927.185 A sobreposição 

das atribuições de urbanizar a várzea e planejar a cidade, concentradas nas mãos do 

mesmo engenheiro (CAMPOS, 2002, p. 393), anuncia o papel estratégico conferido às 

várzeas no processo de estruturação do espaço metropolitano (SEABRA, 2015, p. 14). A 

legitimação da intervenção pública sobre essas áreas beneficiou-se das ambiguidades de 

suas representações no debate público, oscilando entre a definição de um “espaço natural” 

 
185 As comissões da avenida Anhangabaú e de Melhoramentos do Tietê, criadas entre 1924 e 1925, 
vinculavam-se à Diretoria de Obras da prefeitura, mas tinham relativa autonomia para deliberar sobre duas 
das propostas que mereceram destaque no Plano de Avenidas de 1930. Eram elas: o “Sistema Y”, 
constituído pelas avenidas Anhangabaú (Nove de Julho) e Itororó (23 de Maio), diametral que deveria 
direcionar o eixo de expansão da cidade, e a urbanização da várzea do rio Tietê (LEME, 1990). Ambos os 
projetos, capitaneados por Ulhôa Cintra, ganharam força com a criação dessas comissões, que receberam 
atribuições extraordinárias, sobretudo a segunda, chefiada pelo próprio Cintra. Este levou consigo a 
incumbência de organizar o “plano geral da expansão urbana e futuro arruamento urbano” (CAMPOS, 
2002, p. 393). 
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e de uma área insalubre e estigmatizada. Tanto Cintra como Maia cuidaram de aproximar 

a várzea da imagem de um espaço primário, ainda não urbanizado, ao qual o plano 

urbanístico aportava “o rigor do desenho da ‘cidade’ (...). O Plano trazia a cidade – que 

então se encontrava rapidamente descendo as colinas – para o encontro dos rios” 

(BARBOSA et al., 2020, p. 532).  

O estatuto da “várzea” como um espaço anterior à cidade propriamente dita, 

conferido pelo plano, é perceptível no modo como Cintra escolheu nomear os segmentos 

da via perimetral exterior em seu esquema teórico. Embora em 1924 a avenida Pacaembu 

ainda estivesse em projeto, ela está tão bem identificada até a avenida São João quanto a 

avenida Paulista, já existente. No seu prolongamento até o rio Tietê, Cintra preferiu 

manter a designação de “Várzea do Bom Retiro” em um longo percurso que atravessava 

bairros consolidados, entre os quais a própria Barra Funda, a sul e a norte da ferrovia. 

Está claro, portanto, que a distinção entre as “avenidas” e a “várzea”, no desenho, não 

correspondia à demarcação das obras já materializadas no tecido urbano e das 

intervenções futuras, mas traduzia hierarquias entre áreas igualmente urbanas e habitadas. 

Se em seus desenhos os engenheiros confortavelmente se esquivaram de discutir essas 

hierarquias, elas foram vocalizadas com força no debate cotidiano sobre os problemas 

urbanos relativos às “áreas baixas”, como veremos adiante. 

Ulhôa Cintra e Prestes Maia tiveram importantes aliados na esfera legislativa. 

Destacaram-se, de 1923 a 1925, Orlando de Almeida Prado, filho de Antônio Prado, o 

primeiro prefeito de São Paulo, e, entre 1926 e 1929, Goffredo Teixeira da Silva Telles, 

filho do autor do primeiro projeto para o Anhangabaú, de 1906. Ambos os vereadores 

fizeram do “plano de conjunto” sua plataforma política (CAMPOS, 2002, p. 276; 347-8). 

Telles, cuja legislatura seguiu paralela à crescente legitimidade de Cintra e Maia e de suas 

propostas, transformava em projetos de lei os trabalhos desenvolvidos pelas comissões 

dedicadas aos projetos de intervenção no Tietê e da avenida Anhangabaú. Sua “visão 

emblemática para o futuro da cidade”, conjugando “expansionismo, rodoviarismo e 

verticalização” ajustava-se perfeitamente às diretrizes defendidas pelos engenheiros 

públicos (CAMPOS, 2002, p. 348).  

O elogio ao crescimento, acoplado à afirmação do advento repentino da metrópole 

forneceram a substância da argumentação desses articuladores. Em 1926, enquanto 

defendia uma proposta da comissão da avenida Anhangabaú, Telles deu seu testemunho 

sobre as rápidas transformações urbanas em curso. Segundo o vereador, “S. Paulo, 

crescendo como cresce, nesta sua brilhante evolução ascensional, chegou agora ao ponto 
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critico em que, bruscamente, a cidade provinciana se transforma em capital”186. 

Descrevendo em minúcias o “gigantesco arcabouço de cimento armado, emergindo de 

escombros” que eliminava, dia após dia, os resquícios da “velha e acanhada” cidade, 

Telles estava convencido de que “não [haveria] pausa na transição”, declamando:  

Não há (...) uma só rua velha nesta cidade que não nos dê, hoje, a sensação do 
provisório (...) tudo se arrasa, tudo se transforma. Está por pouco o casario baixo, 
esse conjuncto amorpho de cochicolos pobres. Está por pouco também, essa bella 
prodigialidade antiga, em terrenos desoccupados (...). S. Paulo, que se dilata em 
superfície, expande-se também em altura, alarga-se nos arrabaldes, adensa-se no 
centro. A despeito da crise (...) S. Paulo está em construcção. A cada passo, um 
tapume de taboas, á beira da calçada, nos revela que um predio antigo, conhecido 
nosso, vai merecer as honras da picareta.187  

Associado à imagem da cidade como um imenso canteiro de obras, o “provisório” 

fornecia evidências concretas do devir e, portanto, não traduzia nem perplexidade, nem 

esperança, mas certeza. Tratava-se de um ponto em uma trajetória ascendente sobre a qual 

Telles, assim como Maia e Cintra, parecia deter todas as respostas. O “imprevisto” que 

dominava o “desenvolvimento de S. Paulo” não diminuía o orgulho de Telles pela grande 

capital, cuja construção em pleno vapor resultava dos rendimentos do “bom café das 

nossas fazendas paulistas”188. Se aquele momento de inflexão demandava da 

administração medidas de controle e previsão, isso se justificava pela necessidade de 

garantir a continuidade da escalada. O projeto de cidade não era, assim, passível de 

negociação, tornando-se uma realidade inconteste, quiçá tautológica, enquanto as 

palavras do vereador apagavam, talvez com mais eficiência do que as picaretas, os 

vestígios da “velha cidade”.189 

O período de gestação e execução da avenida Pacaembu foi, efetivamente, de 

crescimento populacional e de transformações urbanas significativas. No entanto, se a 

construção da cidade era, como sugeria Telles, deixada ao sabor do “imprevisto”, o 

mesmo não se pode dizer de seu crescimento, que pouco tinha de inesperado. Tal 

argumento, que não se sustentava nos anos 1920 e não se sustentaria três décadas depois, 

foi repetidamente mobilizado, fosse para enfatizar a urgência do “plano”, fosse, depois, 

 
186 Atas e Anais... 45ª Sessão Ordinária realizada em 04/12/1926, p.801 (Projeto n° 78 de 1926 do vereador 
Goffredo da Silva Telles), grifo meu.  
187 Idem, ibidem, grifo meu. 
188 Idem, p. 801-2. 
189 Segundo Monique Borin (2020), a imagem da rápida expansão da cidade e de sua ruptura com o padrão 
de urbanização e a forma da cidade coloniais a partir dos anos 1870 não são apenas elaborações 
historiográficas posteriores, mas também dos contemporâneos daquele processo. Este discurso, constitutivo 
da formulação das próprias fontes deve, portanto, ser objeto de interpretação, já que ele é indissociável dos 
projetos políticos sustentados pelos agentes históricos e, também, pelo historiador. 
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para justificar sua inépcia. Contudo, à época do discurso de Telles, as promessas ainda 

por cumprir fizeram do debate urbanístico uma arena privilegiada de celebração da 

metrópole futura (ZOREK, 2019). Observando o caso da abertura da avenida Pacaembu, 

constata-se que o projeto justificado em nome do “progresso” da cidade não apenas não 

previa uma distribuição equânime de suas vantagens, mas tinha na desigualdade entre 

seus habitantes um importante pressuposto. 

A avenida Pacaembu 

O prolongamento da avenida Pacaembu foi idealizado concomitantemente à 

abertura do arruamento do loteamento jardim da Cia. City, em parceria com a Edificadora 

Paulista e a prefeitura municipal, na segunda metade dos anos 1920. Enquanto o primeiro 

trecho da avenida, até a rua das Palmeiras, era executado, a prefeitura garantiu as terras 

para a etapa subsequente. A implantação de um empreendimento da monta do bairro do 

Pacaembu, cuja necessidade pública não era um ponto pacífico e que demandaria 

significativos investimentos públicos, não foi consenso entre os vereadores.190 Uma faixa 

de terras de cerca de 700 m por onde o projeto de arruamento previa a passagem da 

avenida homônima, correndo entre as ruas Tupy e Traipu, não pertencia à City. Seis dos 

proprietários dessa área, necessária à conexão da avenida Pacaembu com a radial de 

ligação entre o centro e oeste da cidade, haviam se recusado a negociar com a empresa 

urbanizadora.191 A viabilização da obra dependia, portanto, da prefeitura, que amparada 

em uma lei decretando as áreas como de utilidade pública, desapropriaria os terrenos. 

Após alguns adiamentos e emendas, o projeto de lei foi aprovado.192 Em 1930, era possível 

observar a avenida Pacaembu estendendo-se até a rua das Palmeiras (Figura 3). 

Em meio às discussões em torno da legitimidade do loteamento da Cia. City, sua 

inserção em um plano de longo prazo, a ser executado em etapas, fortaleceu seus 

defensores. Entre eles, Orlando Prado, que fez, em 1924, na tribuna, a arguição do parecer 

das comissões da Câmara Municipal sobre esse projeto. O vereador insistiu que os 

melhoramentos em questão não atendiam exclusivamente a interesses privados das 

companhias urbanizadoras, mas à coletividade pública. A obra prometia se constituir 

como um dos “mais valiosos melhoramentos da cidade” e facilitaria a comunicação da 

 
190 Atas e Anais... 19ª Sessão Ordinária realizada em 31/05/1924, p. 454-461; 21ª Sessão Ordinária realizada 
em 14/06/1924, p. 502-4.  
191 Documentos históricos... Parecer n° 72 das Comissões Reunidas de Justiça Obras e Finanças (lido na 
19ª Sessão Ordinária realizada em 31/05/1924).  
192 São Paulo (Cidade). “Lei n° 2.731 de 20 de agosto de 1924”.  
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“zona da avenida Municipal [hoje av. Dr. Arnaldo] e adjacências e a parte baixa”, formada 

pela Barra Funda, Campos Elíseos e Santa Cecília.193 

 

Figura 3 – Av. Pacaembu construída até a rua das Palmeiras, no trecho desapropriado pela prefeitura a partir 
de 1924. Recorte sobre Mapa Topográfico Sara Brasil (1930). Edição de Bruno N. Santos 

 

 
193 “Parecer n° 72 das Commissões Reunidas de Justiça Obras e Finanças”, op. cit., 1924. 
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A construção do prolongamento da avenida Pacaembu, a partir da rua das 

Palmeiras, seria retomada somente no final da década de 1930. Apesar do tempo que 

separa as discussões e leis dos anos 1920 e a execução das obras, o poder público não se 

manteve inerte nesse intervalo. Em especial, a administração negociou, com antecedência 

e vantagens, a aquisição das áreas destinadas à intervenção. 

Um plano moroso e acautelador dos interesses futuros 

Em 1926, o vereador Goffredo Telles foi taxativo ao apontar a necessidade de 

estabelecer diretrizes gerais para as intervenções urbanas do município, superando o 

“systema de projectar, por pequenos pedaços, o concerto da cidade”194. Considerando o 

crescimento, as transformações em curso e as projeções para o futuro, “São Paulo [pedia], 

mais que remendos parciaes – grandes obras de conjuncto”195. Urgia, portanto, “fixar, em 

traços largos e com visão ampla, o programma geral, que [deveria] presidir, 

methodicamente, o (...) desenvolvimento [de São Paulo]”196. Entretanto, se era urgente a 

adoção do “systema dos planos cautelosos, dos planos previdentes, que deverão orientar, 

ordenadamente, a expansão da cidade”197, sua implementação não o era. A urgência na 

elaboração e a calma em sua execução sintetizavam o significado do plano de conjunto 

para o vereador: 

As obras, prosseguindo paulatinamente, obedecerão ao rigor do plano traçado. O 
importante é que o plano exista. O importante é que se acautelem os interesses 
futuros da cidade, com medidas tomadas a tempo. Não nos caiba (...) ser 
acoimados, mais tarde, de imprevidentes e desidiosos, por havermos sacrificado, 
sem motivo, uma realização de grandes effeitos praticos, cujas utilidade, cuja 
importancia, cujo alcance se evidenciam, por tantas e tão claras razões.198 

 

Em suma, cada projeto, por menor que fosse, deveria estar enquadrado no 

programa geral e imbuído de uma visão de conjunto.199 Precavendo-se contra objeções 

relativas ao custo das intervenções previstas em tal plano, o vereador recorria a dois 

argumentos. Primeiro, a valorização aportada pelas obras planejadas: “[não] [era] cara 

uma obra, quando o valor creado [era] dez, cincoenta, cem vezes maior do que o valor 

dispendido. (Muito bem.)”200. Mais ainda, não havia pressa na execução:  

 
194 45ª Sessão Ordinária..., op. cit., p. 801. 
195 Idem, ibidem. 
196 Idem, ibidem. 
197 Idem, p. 802. 
198 Idem, p. 805. 
199 Idem, p. 803. 
200 Idem, p. 805. 
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Aliás, não temos pressa de executar. As obras poderão fazer-se paulatinamente. 
As desapropriações virão, de uma em uma, á medida que chegarem ao poder 
publico os pedidos de autorização para edificar. Que a obra seja morosa, pouco 
importa! Melhor que o seja, porque mais cautelosos serão os passos.201  

 

Embora não fosse a avenida Pacaembu o objeto da atenção de Telles na ocasião202, 

sua construção pode ser considerada um caso expressivo de implementação do plano em 

acordo com os preceitos defendidos pelo vereador. O sistema viário foi executado 

vagarosa e parcialmente, conforme a necessidade e as possibilidades, valorizando os 

terrenos ao seu redor e orientando a expansão urbana. Vale notar, contudo, que neste caso 

a “cautela” da municipalidade para assegurar seu plano moroso correspondeu à sua 

agilidade e habilidade em negociar os terrenos visados.  

Como sinalizava Telles em 1926, o tema da desapropriação era uma das 

preocupações fundamentais dos articuladores da política urbana. O conjunto da legislação 

relativa ao “plano” de construção da avenida Pacaembu indica que esta questão foi o cerne 

das inquietações dos gestores públicos, das primeiras gestões da Cia. City junto à 

municipalidade, nos anos 1910, à construção do trevo de ligação com a ponte da Casa 

Verde, nos anos 1960. A desapropriação foi tema central da política de urbanização em 

São Paulo desde, pelo menos, a administração de Antônio Prado, quando se tornou um 

dos principais instrumentos para viabilizar melhoramentos urbanos (NASCIMENTO, 

2019, p. 12). A depreciação do valor dos imóveis era, já então, parte estratégica da 

intervenção.  

No início de sua gestão, o primeiro prefeito de São Paulo foi acusado de 

“abandonar” o centro da cidade. Na época, isso foi percebido como um favorecimento à 

Barra Funda, arrabalde onde Prado residia e mantinha propriedades e negócios. Um 

munícipe, denunciando o mau estado do calçamento nas ruas do triângulo formado pelas 

ruas Direita, São Bento e Quinze de Novembro, acusava que, para o político, “só [eram] 

cidade e município os bairros da Barra Funda, Santa Cecília e outros muito conhecidos 

do público”203. Outro cidadão indagou sobre “(...) o eterno somno de [Antônio Prado], 

zelando paternalmente pela Barra Funda, onde tem suas propriedades, esquecendo-se dos 

pardieiros da rua Florêncio de Abreu (...)”204. Um “illustre collega” questionou “qual 

 
201 Idem, ibidem, grifo meu. 
202 O vereador defendia um projeto de lei referente a uma intervenção na praça do Correio, no fundo do 
vale do Anhangabaú. 
203 “CARTA ao Exmo. Rodrigues Alves”. O Estado..., 01/07/1901, p. 2.  
204 “AO SR. DR. PREFEITO Municipal”. O Estado..., 12/10/1902, p. 2, grifo no original. 
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melhoramento que por ahi se [encontrava], a não ser os que [visavam] a valorisação dos 

terrenos e chacaras da Barra Funda?”205. Os críticos tinham razão em reconhecer 

estratégias de valorização das propriedades do prefeito, que eram, efetivamente, alvo de 

investimentos públicos (BORIN, 2014, p. 46). Todavia, o “abandono” do centro também 

prenunciava os “melhoramentos” realizados pouco tempo depois e que se tornariam a 

marca de sua administração e de seus sucessores. Em 1912, já na gestão de Raymundo da 

Silva Duprat (1911-1914), ao deliberarem sobre um projeto de prolongamento da avenida 

Angélica até a alameda Eduardo Prado, os custos da desaparopriação dos terrenos 

suscitavam discórdia entre os vereadores. Segundo um parecer da Comissão de Obras da 

casa legislativa,  

[era] opportuno que a Camara [resolvesse] sobre esse melhoramento, pois que as 
casas que [deviam] ser desapropriadas para tal fim, [estavam] em más condições 
de segurança e hygiene, exigindo demolição immediata, tendo uma dellas cahido 
[havia] poucos dias. Ora, permittir que [fossem] ellas reconstruídas [importaria] 
em adiar o prolongamento da avenida com desperdicio dos dinheiros municipaes, 
augmentando consideravelmente o valor futuro das desapropriações pois [era] 
innegavel que tal prolongamento [era] de necessidade, já como obra de 
embellezamento e tambem no interesse da viação da cidade.206 

A precariedade das construções não levantava perguntas sobre as más condições 

em que viviam seus habitantes. Ao contrário, a existência de edificações “deterioradas” 

conferia legitimidade ao projeto viário e era percebida como uma oportunidade para a 

administração, pois barateava as desapropriações. As ruínas do velho casario eram parte 

da “São Paulo em construção” que Telles descreveria mais tarde. Ainda em 1936, a 

Sociedade Amigos da Cidade, SAC, recorreu ao mesmo argumento em uma de suas 

sugestões à prefeitura.207 A proposta em questão era uma intervenção viária junto a uma 

porteira ferroviária na Barra Funda, na altura da rua Souza Lima, ligando os bairros de 

Higienópolis, Bom Retiro e Casa Verde. Seu autor, o Dr. Ubaldo Franco Caiuby, afirmou 

tratar-se de “um melhoramento que se [impunha], ainda mais porque (...) o terreno 

necessario e com frente para a rua Brigadeiro Galvão em construcção e os predios 

 
205  “PLANO Desastrado”. O Estado..., 20/10/1900, p. 3. 
206 Atas e Anais... 16ª Sessão Ordinária realizada em 04/05/1912 (Parecer n° 7 de 1911 da Comissão de 
Obras).  
207 Criada por políticos e urbanistas em 1934, tendo Prestes Maia como primeiro presidente, a SAC visava 
“o estudo de todos os problemas relativos à melhoria e adaptação do ambiente urbano às necessidades 
coletivas, à colaboração com as autoridades administrativas para a solução desses problemas e à educação 
cívica do meio pela propaganda dos princípios do moderno urbanismo” (apud BARONE, 2018, p. 87). Um 
de seus objetivos era esclarecer a opinião pública sobre a necessidade de um plano conjunto para São Paulo, 
bem como de uma legislação para a desapropriação de terrenos urbanos, ambos necessários “ao bem-estar, 
ao progresso de uma coletividade inteira”, como argumentou Anhaia Mello (FICHER, 2005, p. 136). A 
entidade expressava, naquele momento, uma visão da política urbana em que os instrumentos do plano e 
da desapropriação eram concebidos de modo articulado.  
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necessarios na rua Barra Funda [eram] velhos e de pequeno valor”208. Não está claro se o 

orador se referia a um terreno em construção, localizado na rua Brigadeiro Galvão, ou se 

era a própria via que estava em obras. A primeira hipótese causa estranheza, pois as 

construções não poderiam ser velhas se estavam em andamento, a menos que existissem 

no mesmo terreno outros edifícios mais antigos. No segundo caso, a SAC aproveitava o 

momento oportuno de investimentos públicos naquela área para fazer valer suas próprias 

diretrizes.209 As necessidades dos moradores dos prédios velhos e a ponto de cair 

tampouco foram debatidas em 1936. No mesmo ano, residentes muito próximos da área 

de intervenção sugerida pela SAC denunciavam as péssimas condições sanitárias a que 

estavam submetidos.210 Não era a primeira vez. Em 1920, outra área próxima àquele local 

já havia sido objeto de demandas que tampouco foram atendidas, como veremos a seguir. 

 

Problemas urbanos como “solução” 

Uma reportagem da Revista Raça sobre o Largo da Banana e a origem do samba 

de São Paulo (FAUSTINO, 2016) veio acompanhada de uma fotografia de autoria e data 

não-identificados, retratando o que se presume ser aquele espaço no início do século XX 

(Figura 4). Embora seja difícil confirmar se a imagem foi tomada, efetivamente, nos 

arredores do pátio de cargas, ela se coaduna com algumas descrições das condições 

urbanas na Barra Funda nas primeiras décadas do século XX. Salta aos olhos a rua sem 

pavimentação, onde reluzem as poças de água que se acumulavam nos vincos deixados 

pela passagem de carros, carroças e transeuntes.  

 

 

 

 

 

 

 
208 “AMIGOS da Cidade”. O Estado..., 21/11/1936, p. 11, grifos meus. 
209 A duradoura confluência dos mesmos agentes no debate público sobre questões urbanas, ocupando 
diferentes lugares sociais, como as instituições políticas, a imprensa e a entidade privada sem fins lucrativos 
merece ser destacada. Pesquisando as disputas envolvendo a implantação do Parque Ibirapuera que, como 
a avenida Pacaembu, foi gestado entre as décadas de 1920 e 1950, Ana Barone (2018, p. 180) chama de 
“pluralidade forjada” a sobrerrepresentação de um “grupo político bem definido e estrategicamente 
posicionado no círculo de poder na cidade, com acesso a múltiplos meios” para se expressar. Com isso, 
lograva-se impor uma posição uníssona, como se emanasse da “opinião pública geral”, cuja natureza seria, 
presumivelmente, heterogênea.  
210 “AS PÉSSIMAS condições hygienicas da varzea da Barra Funda”. Diário Popular, 27/04/1936, p. 7. 
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Figura 4 – Local identificado como “Largo da Banana”, nas primeiras décadas do século XX. Revista Raça, 
2016. 

 

Desde o início do século XX, moradores e proprietários das áreas baixas da Barra 

Funda, de um lado e de outro da ferrovia, demandavam melhorias urbanas. As ruas, sem 

calçamento e esburacadas, ficavam enlameadas pelas chuvas e pelo transbordamento dos 

cursos d’água, pelos quais os esgotos corriam livremente. Em 1911, O Estado... publicou 

uma dessas queixas, denunciando o “estado lastimável da rua Anhanguera e outras da 

varzea da Barra Funda”. A gravidade da situação era tal que as casas comerciais se 

recusavam a entregar mercadorias na região, de modo que o comércio local ficava privado 

de fornecer gêneros de primeira necessidade.211 A inércia do poder público não passava 

despercebida:  

[Havia] tempos passou alli um engenheiro da Camara com instrumentos. Parece, 
porém, que esses instrumentos não passavam de fita cinematographica, pois todo 
o melhoramento que alli se fez se reduziu a um aterro tão mal executado que as 
águas da chuva [ficavam] alli empoçadas, [abriam] enormes buracos e 
[impossibilitavam] desta maneira o trânsito público.212 

 
211 “Queixas...”. O Estado..., 28/12/1911, p. 6. 
212 Idem, ibidem. 
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Em 1917, as vias da parte baixa da Barra Funda, ainda sem calçamento, viviam 

tomadas pela poeira. Formavam-se voçorocas onde se acumulavam esgoto e larvas.213 O 

mau cheiro, exalado dos estábulos, de depósitos de lixo, da cremação diária de ossos e de 

uma fábrica de adubos e químicos importunava os habitantes das adjacências da ferrovia 

e afetava-lhes a saúde.214 As obras públicas realizadas na várzea, ao invés de contribuírem 

para seu saneamento, engendravam novos incômodos. Os detritos lançados no rio Tietê 

atraíam os peixes, que se acumulavam nas extremidades do canal que nele se construíra, 

gerando uma “imensa fedentina”, “inconveniente que a voracidade da grande quantidade 

de corvos não conseguiu sanar”215.  

A rua do Bosque, na qual o viaduto Pacaembu aterrissaria em 1958, também era 

alvo de inúmeras reclamações. A via ligava o Bom Retiro à Barra Funda, dando acesso à 

estação de trem. No entanto, ela apresentava, em seu percurso, interrupções que 

obrigavam a grandes desvios. Logo no início, no Bom Retiro, uma galeria abandonada de 

águas pluviais impedia o trânsito de veículos. Adiante, próximo à rua Anhanguera, a rua 

do Bosque era atravessada por um córrego popularmente chamado de “o esgoto”, o que 

não poderia ilustrar melhor o entrelaçamento dos problemas de circulação e de 

saneamento no cotidiano dos habitantes do bairro. Em seguida, havia um prédio 

construído no leito da via, junto à rua dos Americanos (BRUNELLI, 2006, p. 20).216  

Nos pedidos de calçamento, os solicitantes demandavam o rebaixamento e 

fechamento dos canais de esgoto a céu aberto. Além das epidemias decorrentes da 

exposição aos dejetos, não era raro que alguém caísse nos valos, sofrendo ferimentos 

sérios, adoecendo ou morrendo.217 A falta de um sistema adequado de coleta de esgotos 

tornou-se crítica entre 1912 e 1913, quando se chegava ao ponto de não haver lugar para 

a abertura de novas fossas.218 Quando, nesse momento, o poder público buscou agir contra 

o “mau estado de salubridade pública do bairro da varzea da Barra Funda, cuja população 

 
213 “Queixas...”. O Estado..., 04/09/1917, p. 4; 26/05/1917, p. 4. 
214 “PALMEIRAS e Barra Funda – Com a Prefeitura”. O Estado..., 13/02/1909, p. 3; “Camara Municipal”. 
O Estado..., 19/08/1911, p. 5; “Queixas...”. O Estado..., 19/02/1916, p. 5; “Queixas...”. O Estado..., 
28/09/1913, p. 11. A fábrica em questão pertencia à “Sociedade de Produtos Chimicos Luiz de Queiroz”, 
localizada na rua Boraceia, segundo os registros dos Lançamentos de Indústrias e Profissões da prefeitura 
municipal (consultados até 1929). 
215 “Queixas…”. Op. cit., 28/09/1913, p. 11. 
216  Moradores queixavam-se da obstrução da rua do Bosque pelo edifício já em 1904 e, a considerar as 
discussões na Câmara Municipal, o impasse parece ter sido resolvido apenas em 1922 (ver Atas e Anais... 
31ª Sessão Ordinária realizada em 02/09/1922). “RECLAMAÇÃO justa”. O Estado..., 17/08/1904, p. 3. 
217 “ENCONTRO de um cadaver”. O Estado..., 28/08/1909, p. 3; “Desastres”. O Estado..., 06/04/1912, p. 
5. 
218 “Notas e Informações”. O Estado..., 17/04/1912, p. 6; “Queixas...”. O Estado..., 23/09/1912, p. 10; 
14/10/1912, p. 6. 
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se [avolumava] dia a dia” proibindo a criação de porcos nos quintais das casas, os 

moradores novamente reagiram. Havia ali “(...) casas em cujos quintais se [acumulavam] 

as aguas estagnadas, tendo ao lado fossas abertas que [serviam] de latrinas. Não [havia] 

milhor veiculo para uma epidemia”219.  

Apesar da gravidade do caso, o debate sobre a insalubridade da Barra Funda 

ganhava mais repercussão justamente porque os problemas não ficavam confinados na 

“várzea”. Em 1913, ano em que a Câmara e os jornais recebiam denúncias do estado de 

calamidade em que se encontrava o bairro, o vereador Orencio Vidigal apontava os 

“[focos permanentes] de infecção” que causavam o alastramento de uma crise epidêmica. 

Segundo o edil, os esgotos e um depósito de lixo atentavam contra a “saúde dos habitantes 

de parte dos bairros da Barra Funda, Campos Elyseos e Bom Retiro”, contribuindo para 

a proliferação de moscas e mosquitos transmissores de moléstias infecciosas.220 Além 

disso, o vereador lembrava que toneladas de lixo a céu aberto estavam sujeitas “à 

exploração mercantil” de miseráveis que lá iam “revolvendo-os, para catar trapos e papeis 

servidos”221. Uma carta de moradores dos Campos Elíseos de 1917 indica que a várzea da 

Barra Funda continuava a ser apontada como “foco de infecção” que afetava “famílias” 

que, por princípio, mereceriam mais cuidado dos poderes públicos: 

Começou o flagelo para os moradores do bairro do Campos Elyseos; aparecem 
as primeiras núvens de mosquitos que perturbam o somno e nos deixam todos 
marcados à guisa de manchas de sarampo ou outras moléstias cutaneas... Os Srs. 
médicos da hygiene devem saber onde está o foco; é fácil. É fazerem uma vistoria 
nas baixadas da Barra Funda e Bom Retiro e ver o que há por lá. Como sabeis o 
bairro do Campos Elyseos é um dos mais pittorescos e procurados pelas melhores 
famílias e pode ser que, em attenção ao Exmo. sr. presidente do Estado, que tem 
sua residência naquelle bairro, os moradores se possam ver livres de semelhante 
praga de mosquitos, que são transmissores de muitas moléstias.222 

 

No mesmo dia em que os moradores dos Campos Elíseos fizeram publicar essa 

queixa, um proprietário e residente de um imóvel na rua Victorino Carmillo, 28, chamou 

a atenção da Repartição de Águas e Esgotos para uma demanda sua que demorava sem 

solução. Segundo o reclamante, uma fenda em uma galeria de águas pluviais que passava 

por seu terreno vinha ocasionando inundações, o que já fora diagnosticado pela 

 
219 “Queixas...”. Op. cit., 23/09/1912, p.10. 
220 Atas e Anais... 22ª Sessão Ordinária realizada em 06/06/1913.  
221 22ª Sessão Ordinária..., op. cit., 06/06/1913. 
222 “Queixas...”. O Estado..., 03/02/1917, p. 7.  
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repartição. Contudo, nada fora feito e, naquele período de chuvas, o proprietário não 

conseguia sair ao quintal da casa e as águas ameaçavam atingir os alicerces do prédio.223  

Demandas como essa repetiram-se ao longo das décadas, articulando o apelo ao 

direito de propriedade, ao caráter útil e respeitável dos signatários e à sensibilidade para 

a condição vulnerável de inquilinos pobres. É possível, assim, inferir que os prejuízos 

compartilhados por proprietários e moradores impactou a repercussão dessas demandas e 

o desfecho dos impasses. Proprietários podiam ou não residir nos imóveis em debate. Um 

requerimento de 1920, referente a um trecho da rua Barra Funda, entre as ruas Lopes de 

Oliveira e Conselheiro Brotero sugeria um contato próximo entre proprietários e 

inquilinos, que talvez habitassem os mesmos edifícios (Figura 5-A). Vindo da rua 

Brigadeiro Galvão, um curso d’água encaminhava-se à várzea da Barra Funda correndo 

pela Conselheiro Brotero. Os signatários, apresentando-se como residentes da rua Barra 

Funda, descreveram em detalhes a situação dramática em que se viam:  

(...) com o augmento do volume d´agua, produsido por qualquer chuva mais ou 
menos intensa, o riacho [transbordava], [inundava] os quintaes e d’ahi rompendo 
os muros, [inundava] também as casas da rua Barra Funda, com gravissimos 
prejuisos e perigos para os respectivos moradores, negociantes em sua maioria e 
pobres habitantes de porões, que se [viam] de um momento para outro com seus 
lares invadidos pela água em grande massa, invasão essa ocasionada pelo 
rompimento dos muros que [represavam] a água nos quintaes por insuficiencia 
dos encanamentos, rompimento que [trazia] como consequência o rompimento 
pelo peso d´água. Ahi, Exm° Sr., se [deparava] quadros bem dolorosos! [Eram] 
familias inteiras que se [viam], com velhos e crianças, sem tecto, à mercê da 
inclemência da naturesa! Esse espetaculo se [repetia] diversas veses por anno, 
[havia] longo tempo!224  

 

Segundo os munícipes, a situação em que se viam naquele momento, desabrigados 

e destituídos de seus pertences, se repetia havia “cinco longos anos”, sem que suas 

renovadas reclamações surtissem efeito algum. Saltam aos olhos as numerosas 

referências ao “rompimento” das construções, invadidas pelas águas, “rompendo”, 

também, a vida de seus habitantes. A legitimidade da reivindicação assentava-se no 

amálgama entre uma classe produtiva de negociantes e outra que, compartilhando a 

condição “familiar”, era, também, vulnerável – pobres, velhos e crianças – e, portanto, 

merecedora de compaixão. Que alguns “negociantes” alugassem seus porões inabitáveis 

 
223 Idem, ibidem.  
224 Documentos históricos... “Requerimento n° 22 de 1920”, 14/02/1920, p. 241-242. , grifos meus. 
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aos “pobres” não entrava em questão.225 Unidos pela experiência da perda, diluíam-se 

momentaneamente hierarquias sociais que mediavam as relações entre proprietários, 

locatários e sublocatários e que, em outras circunstâncias, ensejavam conflitos passíveis 

de alcançarem as páginas policiais, como vimos no capítulo anterior. 

Figura 5 – Localização de queixas de relativas a drenagem e esgoto (A, B, C). Base: Mapa Topográfico SARA 
Brasil. Edição de Bruno N. Santos. 

 

 

 
225 Para uma análise do cotidiano próximo entre agentes construtores e imobiliários, senhorios e inquilinos, 
nos bairros da Barra Funda, Santa Efigênia e Liberdade entre as décadas de 1880 e 1920, ver Borin (2014; 
2020). 
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Abaixo-assinados também foram apresentados por interessados – habitantes e 

proprietários – das bordas do córrego onde seria construída a avenida Pacaembu. Suas 

reivindicações não foram atendidas. Seguindo-se a um momento de crise, quando as 

edificações foram danificadas pelas chuvas, moradores perderam seus pertences e alguns 

inquilinos abandonaram as casas, a prefeitura realizou acordos com os donos dos terrenos 

atingidos. Essas negociações permitiram à municipalidade adquirir as terras em condições 

vantajosas, pari passu com a pactuação do “plano de conjunto” que deveria “orientar” o 

crescimento da cidade. No intervalo entre os acordos e o início da obra, as construções 

remanescentes continuaram a ser inundadas por lama, lixo e esgoto. A viabilização do 

plano articulou a escassez de investimentos em urbanização, a estigmatização ou 

obliteração das pessoas afetadas por essa negligência e o recurso a decretos de utilidade 

pública para negociar a aquisição das terras.  

Ao longo do córrego Pacaembu, especialmente no cruzamento das ruas Margarida 

e Lavradio, estendendo-se até a alameda Olga (Figura 5-B), formava-se “uma baixada 

que [recebia] as aguas pluviaes de todos os lados”226. Diante disso, o córrego transbordava 

e a água ficava empoçada, sobretudo em época de chuvas.227 Em 1921, o vereador Luciano 

Gualberto já havia comunicado à Câmara o pedido de um munícipe, que ele manteve 

anônimo, por providências relativas a um “lago de lama” que se formava na esquina das 

ruas Lavradio e Margarida.228 Em 1923, Orlando Prado transmitiu um abaixo-assinado de 

moradores e proprietários, demandando a canalização completa do córrego Pacaembu e 

novos bueiros naquele ponto a uma quadra da rua das Palmeiras, “em pleno centro”229 

(Figura 6). 

De acordo com o requerimento, havia, no local, cerca de dez casas, “todas 

construidas debaixo dos preceitos legaes”. Apesar disso, as construções eram 

constantemente danificadas pelas águas e lodo, “humedecendo-as, deixando microbios, 

estragando moveis e utensilios, pondo os seus habitantes em continuo sobresalto, de dia 

ou de noite, e impossibilitando-os de entrarem ou sahirem”230. Como paliativo, os 

proprietários haviam mandado murar as entradas das casas, “o que muito afeiou as 

 
226  Documentos históricos... Oficio n° 91 da Camara Municipal de São Paulo (ref. Requerimento n° 30 de 
1923, apresentado na 3ª Sessão Ordinária realizada em 03/02/1923)., s/n. 
227  Idem, ibidem. 
228 Atas e Anais... 2ª Sessão Ordinária realizada em 22/01/1921, p.16 (Expediente, discurso do vereador 
Luciano Gualberto). 
229 Ofício n° 91 referente ao Requerimento n° 30 de 1923, op. cit., s/n; Atas e Anais... 3ª Sessão Ordinária 
realizada em 03/02/1923, p. 113 (Expediente, discurso do vereador Orlando Prado). 
230  Idem. 



93 
 

habitações e difficultou o seu acesso”.231 A medida, contudo, não surtiu efeito, pois as 

águas e o lodo continuavam a invadir as edificações. Por essa razão, inquilinos dos 

imóveis n° 28 e 30 da rua Margarida haviam abandonado as casas, “com grave prejuízo 

para o proprietário”.232 Anexas ao abaixo-assinado, fotografias documentavam os danos 

e as medidas paliativas empreendidas pelos particulares (Figura 7). 

 

Figura 6 – Signatários do abaixo-assinado de 1923. O documento contém dez assinaturas, mas não discrimina 
nem o nome nem a condição de proprietários ou inquilinos. Entre os signatários, pude identificar, pela 

caligrafia, os nomes: Celso Malta (2°); Brazilio Souza Azevedo (3°); Pedro Rocha (4°); Caetano Nazello (6°); B. 
Flores Azevedo (7°); Antonio Vianna (8°); Alvaro Pereira L. (9°). Arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
231  Idem. 
232 Idem. 
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Figura 7 – Fotos anexadas ao abaixo-assinado de 1923, indicando vestígios das enchentes e a construção de 
muretas como medida paliativa, no cruzamento das ruas Margarida e Lavradio. Arquivo da Câmara 

Municipal de São Paulo. 

 

O caso tramitou entre a prefeitura e a Secretaria de Estado dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, a quem se solicitava “ser facilitado o 

escoamento das aguas pluviaes” naquele trecho, por meio da ligação com uma galeria 

existente entre a alameda Olga e rua Lavradio. A secretaria estadual acenou, inicialmente, 

que o serviço fora autorizado e seria executado “logo que o tempo [permitisse]”233. O 

processo, acompanhado de perto por Orlando Prado, não foi levado adiante e, em outubro, 

o governo do estado oficiou à prefeitura que não poderia executar a obra “por não haver 

verba que [comportasse] a despesa”234. Em dezembro, Prado relatou esse desfecho à 

tribuna, não perdendo a oportunidade de assinalar que a referida obra deveria ser 

competência do município, assim como a este deveria caber a arrecadação das verbas para 

sua execução.235 Além de Orlando Prado, outros vereadores renovaram o pedido de 

solução da drenagem naquela área, ainda no ano seguinte.236 

Em 1925, a Câmara tornou a debater o assunto. O vereador Inocêncio Seraphico 

apresentou um projeto de lei declarando de utilidade pública a desapropriação de terrenos 

necessária à abertura de uma rua que “partindo do cruzamento das ruas Margarida e 

Lavradio, [seguiria] o talweg do terreno e [desembocaria] na alameda Olga”.237 O projeto 

 
233 Ofício n° 927 de 24 de março de 1923, da Secretaria do Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio 
e Obras Públicas à Prefeitura de São Paulo. In: “Ofício n° 91 (referente ao Requerimento n° 30 de 1923)”, 
op. cit., s/n. 
234 Ofício n° 3526 de 6 de outubro 1923, da Secretaria do Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio 
e Obras Públicas à Prefeitura de São Paulo. In: “Ofício n° 91 (referente ao Requerimento n° 30 de 1923)”, 
op. cit., s/n.  
235 Atas e Anais... 43ª Sessão Ordinária realizada em 01/12/1923, p. 973.  
236 Atas e Anais... 34ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/1923, p. 789 (Requerimento n° 399 de 1923, do 
vereador Carlos de Meira); 6ª Sessão Ordinária realizada em 23/02/1924, p. 106 (Requerimento n° 43 de 
1924, do vereador Luiz Augusto Pereira de Queiroz). 
237 Atas e Anais... 2ª Sessão Ordinária realizada em 12/01/1925, p. 16 (Projeto n° 2 de 1925).  
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de lei previa a construção de uma galeria de águas pluviais de “dimensões mais 

adequadas” e o excesso de água, segundo o edil, poderia então ser facilmente drenado 

para a várzea do Tietê, seguindo a declividade do terreno.238 

A partir de então, a discussão ganhou outro contorno. Em janeiro, Seraphico 

propunha construir uma rua local para adequar a drenagem naquele ponto. Em maio, o 

parecer das Comissões Reunidas de Justiça, Obras e Finanças da Câmara, de que o autor 

do projeto também era membro, assinalou que o projeto de lei em questão havia inspirado 

a prefeitura a empreender “um plano mais amplo”239. Nessa inflexão, as prioridades se 

inverteram e a adequação da drenagem ficou subordinada ao plano viário “ideado em 

conjunto”240 e alinhado com as diretrizes do Esquema Teórico de 1924. A intervenção 

mais abrangente a que se referiam os vereadores e a prefeitura era o prolongamento da 

avenida Pacaembu. Assim, as comissões propuseram um substitutivo ao projeto de lei, 

incorporando as áreas necessárias ao prolongamento da avenida, da rua das Palmeiras até 

os “armazéns da Estrada de Ferro Sorocabana”. O parecer também esclarecia que, de 

acordo com o plano, a via seria, mais tarde, estendida até as “futuras avenidas marginaes 

do rio Tietê”241.  

Outra vantagem destacada no projeto de lei e corroborada pelas comissões da 

Câmara era o fato de a avenida proposta incidir sobre “terrenos sem edificações, em sua 

maior parte”242. Contudo, como veremos em seguida, a solução pactuada implicou 

demolir pelo menos 5 imóveis no cruzamento em questão, moradas daqueles que haviam 

sido, a princípio, fundamentais para justificar a intervenção urbana. A lei, aprovada em 

junho de 1925, autorizou a prefeitura a entrar em acordo com os proprietários dos 

respectivos terrenos, mediante anuência da Câmara, assim como a abrir no Tesouro os 

créditos necessários à sua execução.243  

Munida desse marco legal, a prefeitura celebrou os contratos com os proprietários 

dos terrenos destinados ao prolongamento da avenida até a estrada de ferro entre 1925 e 

1926. Em agosto de 1925, a Câmara aprovou o acordo com José Augusto e Rosa do 

Nascimento Gonçalves, referente a uma área de 8.124 m², entre o Largo Brigadeiro 

Galvão e as ruas Lavradio e Margarida, adquirida pela municipalidade por 812:400$000 

 
238 Idem, ibidem.  
239 Atas e Anais... 18ª Sessão Ordinária realizada em 16/05/1925, p. 872-3 (Parecer n° 51 das Comissões 
Reunidas de Justiça, Obras e Finanças). 
240 Idem, ibidem. 
241 Idem, ibidem. 
242 Idem, ibidem. 
243 São Paulo (Cidade). Lei n° 2.877 de 18 de junho de 1925. 
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(Figura 8).244 No ano seguinte, a Resolução n° 414 referendou outro acordo, com Cyro 

Pereira Campos Vergueiro e Eleonora Yolanda Silveira Cintra Vergueiro, pelo qual a 

prefeitura adquiria os prédios número 25 a 33 da rua Margarida pelo valor de 

135:000$000 (Figura 9).245 

 

Figura 8 – Planta anexa à lei n° 2.899/1925, referente ao acordo com José Augusto e Rosa do Nascimento 
Gonçalves, com indicação do terreno e traçado da avenida projetada, em amarelo. Arquivo da Câmara 

Municipal de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
244 São Paulo (Cidade). Lei n° 2.899, de 11 de agosto de 1925.  
245 Documentos históricos... “Resolução n° 414 de 23 de outubro de 1926”.  
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Figura 9 - Planta anexa à Resolução n° 414 de 1926, referente ao acordo com Cyro Pereira Campos Vergueiro 
e Eleonora Yolanda Silveira Cintra Vergueiro, com indicação do traçado do prolongamento da avenida 

Pacaembu em vermelho. Arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

Os Gonçalves possuíam outros imóveis e negócios na Barra Funda desde, pelo 

menos, a primeira década do século XX e, ao que parece, viviam na capital paulista. O 

marido foi sócio da firma Gonçalves, Livramento e Comp., proprietária do Moinho da 

Barra Funda, na rua Brigadeiro Galvão, 166, na esquina com a rua Lavradio.246 Ele teve 

em seu nome uma cocheira para 5 animais na rua Barra Funda e uma tinturaria na rua 

Margarida, 35.247 José Augusto Gonçalves possuía pelo menos oito imóveis na rua 

Lavradio, de números 10, 20, 22, 24, 26, 28, 28A e 28B e, como outros proprietários 

nessas ruas, havia mandado murar alguns dos edifícios em 1922.248 Pelo menos um dos 

prédios construídos em seus lotes foi posterior à Lei n° 2.899/1925, o que pode sugerir 

 
246 “VIOLENTO Incêndio”. Correio..., 12/08/1904, p. 3. 
247 Lançamentos... rua Barra Funda, 1918; rua Margarida, 1927 e 1928. 
248 “Imposto Predial 1927/28”. Correio..., 03/06/1927, p. 15. Muros aprovados pela Diretoria de Obras da 
prefeitura em 1922: rua Margarida, na esquina com a rua Lavradio, por José Augusto do Nascimento 
Gonçalves (“Planta Aprovada”. Correio..., 08/12/1922, p. 7); rua Margarida, números 21 e 25, por Manuel 
Pereira Guimarães (“Planta...”. Correio..., 08/10/1922, p. 5); e no número 35, por Fausto Rodrigues 
Fernandes (“Planta...”. Correio..., 24/10/1922, p. 6). 
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que os proprietários continuaram a investir no mercado imobiliário da Barra Funda, talvez 

estimulados pela promessa da avenida.249 Tratava-se de uma família bem estabelecida e, 

possivelmente, ascendente, como sinaliza o empreendimento, já nos anos 1950, do 

loteamento “Jardim das Bandeiras”, na confluência dos bairros Jardim América, Sumaré 

e Cerqueira César, pelos herdeiros de José Augusto.250 Além do nome sugestivo do novo 

loteamento, a intensa vida social de D.ª Rosa do Nascimento Gonçalves permite inferir 

sua identificação com os signos da paulistanidade. Essa senhora católica pintou e expôs 

telas a óleo na juventude, preparou bolos para os soldados paulistas da Revolução de 1932 

e organizou uma série de eventos beneficentes e festas ao longo da vida, inclusive um 

baile de carnaval, em 1935, no prestigioso Hotel Esplanada.251  

Cyro Pereira Campos Vergueiro pertencia a uma família tradicional de 

fazendeiros de Itapira e desenvolveu uma longa carreira política no diretório municipal 

do Partido Republicano Paulista.252 Ele comprou os cinco prédios da rua Margarida de 

uma só vez em 1921, um ano antes de seu casamento com Eleonora.253 Embora não tenha 

sido possível confirmar, não descarto que fosse ele o “munícipe” que demandara, por 

intermédio do vereador Luciano Gualberto, providências relativas ao “lago de lama” que 

se formava na propriedade recém-adquirida. De fato, nessa época, ele requereu à 

prefeitura reparos no cruzamento das ruas Lavradio e Margarida, ao que a Diretoria de 

Obras respondeu que a solicitação seria atendida oportunamente.254 Em 1922, ele investiu 

no conserto dos passeios à frente do edifício n° 33 da rua Margarida, esquina com a rua 

Lavradio.255 Nada indica que o itapirense, bastante atuante na cidade interiorana, tenha 

comprado os imóveis para sua própria residência ou, pelo menos, para sua moradia 

principal. É mais provável que se tratasse de um investimento no mercado de aluguéis da 

Barra Funda.  

 
249 “Planta...”. Correio..., 16/09/1926, p. 10. 
250 José Augusto do Nascimento Gonçalves faleceu em 1949, aos setenta anos, deixando a esposa e sete 
filhos. “Necrologia. José Augusto do Nascimento Gonçalves”. Correio..., 08/09/1949, p. 2; “SEGUNDA 
Região Militar sobre loteamento de terreno”. Jornal de Notícias, 19/01/1951, p. 5; “Edital - Registro de 
Imóveis da Décima Circunscrição da Comarca da Capital do Estado”. Correio..., 08/02/1961.  
251 “Avisos Religiosos”. Correio..., 04/11/1912, p. 5; “EXPOSIÇÃO Preparatória”. Correio..., 20/02/1908, 
p. 3; “FESTA de caridade”. Correio..., 09/01/1908, p. 8; “NOVOS donativos e contribuições para os 
soldados da lei”. Correio..., 16/08/1932, p. 2; “Festas e baile”. Correio..., 16/02/1935, p. 7; 06/11/1935, p. 
7; “O FUROR do dia 16”. Correio..., 01/02/1935, p. 2; “CONCURSO nacional de vôo”. Correio..., 
24/12/1952, p. 5.  
252 “Partido Republicano Paulista”. Correio..., 05/03/1928, p.5; “A pedido - Boletim Republicano” 
Correio..., 01/11/1955, p. 6. 
253 “Acquisição de propriedade”. Correio..., 17/04/1921, p. 4; “Chronica Social” Correio..., 14/02/1922, p. 
5. 
254 “Requerimentos despachados”. Correio..., 28/07/1921, p. 6. 
255 “CONCERTO”. Correio..., 12/12/1922, p. 11. 
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Na negociação com os proprietários, a municipalidade garantiu para si diversas 

vantagens. A recorrência das enchentes, que incorriam em despesas com reparos nas 

construções e, por vezes, afugentava os inquilinos, deve ter incentivado os proprietários 

a se desfazerem de seus imóveis, mesmo que por valores rebaixados. No acordo de 1925, 

a Câmara Municipal considerou a proposta vantajosa pois o valor do metro quadrado 

acordado era inferior ao inicialmente demandado pelos Gonçalves, passando de 

150:000$000 para 100:000$000.256 Estes também deveriam demolir os muros e galpões 

lá existentes, entregando o terreno “desimpedido”.257 No debate sobre o acordo de 1926, 

a Câmara considerou o valor despendido “razoável”.258 As negociações proporcionaram 

outras economias, talvez mais significativas, aos cofres públicos. Os termos do acordo 

com os Gonçalves garantiam a anulação das lutas judiciais que a municipalidade vinha 

perdendo. Os interessados deveriam desistir da indenização devida pela municipalidade,  

(...) em virtude de sentença judicial já proferida, numa das acções contra o 
município (...) da qual se obrigam a desistir em Juizo, bem como de mais dois 
feitos sobre o mesmo terreno, pondo em todas perpetuo silencio, e nada mais 
reclamando dos cofres municipaes, em tempo algum, por prejuizos soffridos ou 
que venham a soffrer em consequencia das obras feitas e de obras que ainda têm 
de ser realizadas no referido terreno.259 

Já os Vergueiro renunciaram ao “direito de perempção ou preferência” previsto 

no artigo 1.150 do Código Civil Brasileiro de 1916, segundo o qual, caso não fosse dado 

ao imóvel o destino previsto pela desapropriação, o poder público deveria oferecê-lo ao 

antigo proprietário por igual valor. Ao abdicarem desse direito, Cyro e Eleonora 

auferiram maior liberdade à administração para conduzir as obras da maneira e no tempo 

que melhor lhe aprouvesse.  

O mapa do município de 1930 (Figura 3) indica que as construções nas 

propriedades adquiridas haviam sido demolidas e o terreno estava “limpo”, preparado 

para receber a passagem da avenida futura até o largo Brigadeiro Galvão. Comparando 

esse mapa com as plantas anexas aos textos legais de 1925 e 1926, podemos concordar 

com os vereadores que o trecho entre a rua das Palmeiras e o largo Brigadeiro Galvão 

apresentava poucas construções. O poder público, entretanto, foi hábil em desfazer-se 

daquelas que lá existiam e em manter o espaço vazio em meio a um bairro em franco 

adensamento, como sugerem inúmeros pedidos de aprovação de plantas para construção, 

 
256 Documentos históricos... Lei n° 2.899 de 11 de agosto de 1925 (Parecer n° 77 das Comissões Reunidas 
de Justiça, Obras e Finanças, discutido na 24ª Sessão Ordinária realizada em 18/07/1925). 
257 Idem, ibidem, 
258 Documentos históricos... Resolução n° 414 de 23 de outubro de 1926.  
259 Lei n° 2.899 de 11 de agosto de 1925, op. cit., grifo meu. 



100 
 

ampliação e reformas de imóveis naquelas ruas, a despeito dos problemas urbanos 

vivenciados pela população.260  

Quem teve muito menos poder de negociação nesse processo foram os inquilinos 

dos imóveis demolidos. Sempre mencionados durante as discussões que conferiram 

legitimidade à intervenção urbana, com suas repetidas demandas por uma cidade mais 

habitável, eles desapareceram do discurso público assim que o “plano” se consolidou. A 

política pública que viabilizou, precocemente e com vantagens, os terrenos para a 

construção futura da avenida Pacaembu permite perceber a participação ativa do Estado 

no processo de agravamento da crise habitacional dos anos 1920. A avenida ainda 

inexistente desalojou os inquilinos das ruas Lavradio e Margarida, contribuindo para 

diminuir a oferta e o encarecimento do mercado de aluguel no bairro. Não se tratava de 

um movimento isolado, como indicam outros acordos realizados com proprietários, nos 

mesmos moldes, perto dali.261 

Essa política urbana favoreceu a criação da própria demanda pela avenida, já que 

uma das reações à crise foi, para quem teve condições para tanto, comprar um terreno em 

bairros menos equipados e mais afastados, como era a Casa Verde. Para quem teve menos 

sorte, isso pode também ter significado dirigir-se às favelas que se avolumariam, nas 

décadas seguintes, nas várzeas da Barra Funda e do Tietê inclusive. 

Enquanto isso, a Barra Funda permaneceu com seus cursos d’água poluídos. 

Ainda em 1936, um córrego na rua Cruzeiro recebia e transportava dejetos provenientes 

de uma galeria de águas pluviais aberta na rua Conselheiro Brotero (Figura 10), problema 

semelhante àquele já apontado no abaixo-assinado de 1920. O caso ganhou repercussão 

em matérias de jornal que chegaram às mãos dos vereadores. Repórteres do Diário 

Popular percorreram a área, conversaram com transeuntes e fotografaram cenas que os 

horrorizaram. Atravessando a ferrovia, andaram pela rua Salta-Salta e chegaram à rua 

Cruzeiro, onde se depararam com a vala repleta de água gordurosa (Figura 5-C). Segundo 

 
260 “Acquisição...”. Correio..., 22/06/1920, p. 1; 05/05/1922, p. 5; “Planta...”. Correio..., 22/08/1920, p. 9; 
29/12/1922, p. 7; 06/10/1922, p. 7; 01/01/1924, p.7; 21/03/1924, p. 6; e “Requerimento”. Correio..., 
25/05/1923, p. 3, entre muitos outros exemplos.  
261 Justificada pelo plano de melhoramentos da encosta do vale do Pacaembu, a Prefeitura adquiriu em 1926 
uma propriedade na rua Conselheiro Brotero, por onde passava o córrego que importunava os signatários 
do abaixo-assinado de 1920, como vimos acima. Ver Documentos históricos... “Resolução n° 426 de 10 de 
dezembro de 1926”.  
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moradores, quando chovia, a rua ficava inundada e eles não podiam sair de casa. Mas se 

no dia seguinte saía o sol, o cheiro tornava-se insuportável.262 

Figura 10 - Foto de córrego na rua Cruzeiro, por onde o esgoto corria a céu aberto, publicada no Diário 
Popular em 1936. Arquivo da Câmara Municipal de São Paulo. 

 

A publicização do caso provocou desconfortos entre os vereadores, mas os 

encaminhamentos foram modestos. Orlando Prado, um dos campeadores do plano de 

conjunto, bem como do projeto da Cia. City para o Pacaembu e de outras obras viárias na 

Barra Funda na década anterior, apresentou uma indicação ao prefeito para canalizar as 

águas da rua Cruzeiro. O vereador argumentou que essa rua era “toda construída e 

habitada por uma população operária, digna, por todos os títulos, de amparo e 

consideração”263. José Adriano Marrey Junior e Achilles Bloch da Silva fizeram outra 

 
262“AS PÉSSIMAS...”. Op. cit., 27/04/1936, p. 7. 
263 Documentos históricos... Indicação n° 272 de 1936, do vereador Orlando de Almeida Prado, apresentada 
em sessão de 03/10/1936 e publicada no Diário Oficial de 06/10/1936. 
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indicação, à qual anexaram a reportagem do Diário Popular, que por si justificava a 

“imediata vista d’olhos da Prefeitura pela Várzea da Barra Funda, especialmente pela rua 

Cruzeiro”264. Na mesma sessão, Bloch da Silva apresentou um requerimento sobre a 

mesma questão em tom menos decidido, pedindo providências quanto a uma “reclamação 

incerta” publicada em outro jornal, A Gazeta.265 Embora aquele caso não fosse único, nem 

novo, os vereadores reagiram à denúncia pontualmente, contrastando com a perspectiva 

abrangente com que haviam defendido e continuavam a defender o plano de conjunto que 

servia de substrato à construção da avenida Pacaembu.  

O “Plano” Executado (1938-1945) 

Os debates sobre a rua Cruzeiro aconteceram no brevíssimo período de 

funcionamento da Câmara Municipal durante a era Vargas. Em pouco tempo, as casas 

legislativas seriam dissolvidas pelo Estado Novo. Como prefeito da capital paulista nesse 

período, Prestes Maia dedicou-se à execução de obras em massa, divulgadas como 

realizações de seu Plano de Avenidas, a partir de 1938. Novamente, ele contou com a 

colaboração de Ulhôa Cintra, nomeado para o Departamento de Obras. Durante um 

balanço das realizações do primeiro período de sua gestão, em uma conferência proferida 

em 1942, o urbanista apresentou uma longa lista de obras em projeto, em execução ou 

concluídas. Entre os destaques, o prefeito descreveu o recém-inaugurado viaduto na 

avenida São João, sobre o também recente prolongamento da avenida Pacaembu até as 

ruas Margarida e Lavradio (MAIA, 1942, p. 17). Documentando sua palestra, foi incluída 

uma imagem do viaduto hoje conhecido como General Olímpio da Silveira, que 

transpunha o vale do Pacaembu perpendicularmente à avenida homônima (Figura 11).266 

O engenheiro também enfatizou, na ocasião, o projeto de retificação do Tietê, a ser 

priorizado na continuidade da execução do plano, prevendo a remoção das estradas de 

ferro para a banqueta à direita do canal. Além de transformar o leito antigo numa faixa de 

boulevards ou linha de trânsito rápido, esse projeto resolveria o problema das passagens 

 
264 Documentos históricos... Indicação n° 69 de 1936, dos vereadores José Adriano Marrey Junior e Achilles 
Bloch da Silva, apresentada na 5ª Sessão Ordinária de 08/08/1936. 
265 Documentos históricos... Requerimento n° 31 de 1936, do vereador Achilles Bloch da Silva, apresentado 
na 5ª Sessão Ordinária de 08/08/1936 e publicado no Diário Oficial de 12/08/1936.  
266 Antigo trecho da rua das Palmeiras, no prolongamento da avenida São João, a avenida General Olímpio 
da Silveira teve esse nome oficializado pela Lei n° 3.562 de 11 de março de 1937. Embora o viaduto tenha 
sido inaugurado com o nome de viaduto Pacaembu, recorro à sua denominação atual, viaduto General 
Olímpio da Silveira, diferenciando-o do viaduto erigido sobre o Largo da Banana nos anos 1950. 
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de nível nas ferrovias, tema já antigo naquele momento e na iminência de se tornar 

“inadiável”, como veremos no próximo capítulo. 

Figura 11 - Viaduto sobre a avenida Pacaembu, no cruzamento com a av. São João, em vias de conclusão 
(MAIA, 1942). 

 

A monta das intervenções, com grandes áreas desapropriadas e demolidas para a 

execução das obras do Plano de Avenidas, foi facilitada pelo contexto político autoritário 

sob o qual Maia governou, sem necessitar reportar-se aos poderes legislativos (LEME, 

1990, p. 62). Apesar disso, o engenheiro assinalou que por “pragmatismo”, evitava 

executar as obras em áreas “muito valorizadas e caras” (MAIA, 1942, p. 13). É fácil 

constatar que suas decisões pouco tinham de pragmáticas. O prefeito entendia que as 

“áreas mais dignas de proteção” eram os bairros residenciais de alta renda, como o Jardins 

América, Pacaembu e Europa, as únicas que passaram a ser governadas por leis de 

zoneamento, ao invés de leis de desapropriação (MAIA, 1942, p. 13).  

Em momento algum Maia admitiu os impactos sociais da execução do plano, tais 

como sua implicação na crise habitacional do segundo pós-guerra (BONDUKI, 1998). 

Em 1947, com o mesmo argumento repetido décadas a fio por políticos e técnicos, o ex-

prefeito replicou aos seus críticos que as demolições “atingiram na maioria das vezes 
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prédios obsoletos, insalubres e cortiços condenados” (apud SAMPAIO, 2002, p. 24). 

Enquanto isso, os “melhoramentos” induziam imediatamente a “elevação de arranha-céus 

com capacidade total muito superior à eliminada” (apud SAMPAIO, 2002, p. 24). Não 

entrava em questão que parte significativa da população removida dos edifícios 

“obsoletos” não pudesse morar nos novos arranha-céus. Ao contrário, essa remoção 

parecia, como sugere o caso da avenida Pacaembu desde os anos 1920, ser uma das 

finalidades do plano da cidade “ilimitada”. Se as desapropriações e demolições em curso 

não eram, para Maia, um fator da crise habitacional dos anos 1940, a “interrupção da 

imigração [estrangeira]”, em sensível declínio desde a Primeira Guerra Mundial o era. A 

ela devia-se, segundo ele, o rareamento do “profissional médio que desempenhava papel 

tão relevante na indústria da construção (...)”, antes “fornecidos” já especializados ou 

formados “pelo aprendizado e esforço espontâneo (...)” (apud SAMPAIO, 2002, p. 24). 

O engenheiro descartava, assim, tanto as contribuições dos “profissionais médios” 

nacionais do passado quanto daqueles que afluíam naquele momento à capital. 

A continuidade da avenida Pacaembu desde a rua das Palmeiras havia sido 

retomada durante o governo de seu antecessor, o prefeito Fábio Prado (1934-1937), 

concomitantemente à construção do Estádio Municipal do Pacaembu, no loteamento da 

City. Em 1937, a Câmara considerou o projeto da sub-passagem no prolongamento da 

avenida São João “de toda a oportunidade, agora, que os melhoramentos daquela via 

pública, as obras de pavimentação e do estádio (...) no bairro do mesmo nome [estavam] 

em execução”267. Na avaliação da Comissão de Obras e Finanças, a intervenção se 

antecipava ao acréscimo de tráfego decorrente das atividades do estádio. Além disso, o 

parecer reiterava quão oportuno seria prolongar a avenida Pacaembu até a Barra Funda e 

tratar o escoamento superficial das águas do Pacaembu.268  

Em 1938, O Estado... reproduziu a planta do projeto de melhoramento no 

cruzamento da avenida Pacaembu com a rua General Olímpio da Silveira, provendo 

acesso ao Estádio Municipal, que se encontrava em obras. A reportagem sublinhava a 

beleza e modernidade da solução arquitetônica adotada. A avenida Pacaembu, sob o 

viaduto, seria ampliada até o cruzamento das ruas Lavradio e Margarida, 

aproximadamente 500 metros após o viaduto General Olímpio da Silveira (Figura 12), 

indicando a perspectiva de sua extensão até a estação de trem para breve.269 

 
267 Documentos históricos... “Processo n° 610 de 1937”, grifo meu. 
268 Idem, ibidem. 
269 “O PROJECTO de um melhoramento para a cidade”. O Estado..., 23/11/1938, p. 7. 
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Figura 12– Projeto de intervenção no cruzamento da avenida Pacaembu com rua General Olympio da 
Silveira. O Estado..., 23/11/1938. 

 

 

A continuidade das diretrizes consolidadas nos anos 1920 se traduziu em uma 

sequência de leis, decretos ou atos que “revigoravam” leis anteriores. Essa prática 

prosseguia nos anos 1950, quando entrou em pauta a construção do viaduto Pacaembu, 

como veremos no próximo capítulo. Através do Ato n° 1.551/1939, Prestes Maia 

revigorou as leis n° 2.877/1925 e 3.619/1937. A primeira, como vimos, dizia respeito ao 

prolongamento da avenida Pacaembu até a rua Barra Funda. A segunda, assinada por 

Fábio Prado, aprovava a “sub-passagem da Avenida Pacaembu” no cruzamento com a 

rua General Olímpio da Silveira (no prolongamento da av. São João).270 Segundo o Ato 

n° 1.551/1939, continuavam “declarados de utilidade pública para o fim de serem 

desapropriados judicialmente ou adquiridos por acordo, os imóveis destinados à execução 

dos melhoramentos aprovados” pelas leis anteriores no vale do córrego do Pacaembu.271 

A considerar o projeto de calçamento da avenida Pacaembu, o trecho entre a rua das 

Palmeiras e o cruzamento das ruas Margarida e Lavradio foi concluído em 1941 e o 

 
270 São Paulo (Cidade). “Lei n° 3.619 de 4 de agosto de 1937”.  
271 São Paulo (Cidade). “AGP n° 1.551 de 10 de março de 1939”.  
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prolongamento até o largo Brigadeiro Galvão foi completado em 1942.272 Deste largo, a 

nova avenida ligava-se à antiga rua Sete de Setembro, até a rua Barra Funda, como 

podemos reconhecer na planta anexa à Lei n° 2.899/1925 (Figura 8). Em 1946, esse trecho 

da via, que fazia divisa com os portões do pátio da Sorocabana, constava da Planta de 

Cadastro da prefeitura municipal como parte da avenida Pacaembu. 

Em 1942, a avenida Pacaembu e o viaduto General Olímpio da Silveira 

mereceram destaque n’O Estado..., então sob intervenção do governo federal, o que 

explica, em parte, o tom ufanista com que elas foram festejadas, antes mesmo da 

conclusão dos trabalhos.273 Como é possível ver na Figura 11, acima, a foto da obra 

divulgada por Prestes Maia flagrava trabalhadores no canteiro de obras. Não houve, nesse 

momento, críticas à demora de duas décadas entre a primeira lei de desapropriação e a 

inauguração desse trecho da avenida, de cerca de 1 km, entre a rua das Palmeiras e a 

estação. Cada metro de asfalto foi comemorado como vitória do progresso paulistano. O 

“viaduto moderno” de 1942 vinha substituir “o aterro que se interpunha como barragem 

diante do vale do Pacaembu”274. A modernidade da obra era percebida na linguagem 

arquitetônica e nas técnicas de engenharia empregadas: “[executado] em concreto, seu 

revestimento externo imita o granito e a obra é rematada por um rodapé desse material. 

Seu vão central, de 16 metros é composto por uma viga Gerber”275. A reportagem também 

destacava a articulação de soluções de circulação e de drenagem de terras antes 

aparentemente inabitáveis e, levava-se a crer, desabitadas. A avenida favorecia “o 

aproveitamento de grandes extensões de terrenos antes alagadiços, e [estabelecia] a 

ligação da avenida Pacaembú com o conjunto das avenidas marginais do rio Tietê”276. A 

obra era parte de um “grandioso plano urbanístico” que transformaria aquela região 

alagadiça “num dos mais belos pontos da capital”277.  

Estava em execução o “plano de conjunto”, que prometia resolver os problemas 

que a população local insistentemente apontara, ao longo de décadas. Contudo, nesse 

processo, não foram beneficiados nem os “pobres habitantes de porões” nem, arrisco 

dizer, boa parte dos “negociantes”. O acordo com os proprietários dos terrenos exigia o 

 
272 Avenida Pacaembú – projeto de calçamento. Planta n° 1827-D1. Fl. 3/5. Escala 1:500. Data: 25/11/1942. 
Arquivo do Setor de Obras da PMSP.  
273 A intervenção do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em dezembro de 1939, na redação d’ 
O Estado... durou de 25/03/1940 a 06/12/1945.  
274 “VIADUTO do Pacaembú”. O Estado..., 17/01/1942, p. 7. 
275 Idem, ibidem. 
276 Idem, ibidem. 
277 Idem, ibidem.  
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silenciamento “perpétuo” das negligências da administração. O plano “grandioso” 

concretizado apagou, ou melhor, desejou apagar, com asfalto e palavras, as existências 

anteriores à intervenção. A nova avenida parecia, assim, projetar-se sobre um vazio com 

infinitas possibilidades. O crescimento deixava, por ora, de ser tomado pelo “imprevisto” 

para voltar a envaidecer os paulistanos, parecendo ao mesmo tempo concretizar o devir 

prenunciado por Telles em 1926 e indicar a continuidade do movimento ascendente sem 

“pausa na transição”: 

São Paulo é, sem favor, uma cidade grande. Pela população, pelo número de 
prédios, pelo desenvolvimento industrial, comercial, científico e cultural e pela 
educação de sua gente (...). Ruas inteiras se transformam radicalmente da noite 
para o dia, assim como novos centros populosos e de grandes atividades surgem 
de maneira a causar impressão a nós mesmos que aqui estamos radicados.278  

 

Orgulhosamente, São Paulo era a cidade que “(...) não para e não descansa. 

Constrói sempre para amanhã, para o futuro, sentindo em si o vigor e a coragem, as 

energias todas da raça e o próprio coração do Brasil”279. Elaborado com cautela e 

implementado de forma lenta e decidida, o plano parecia, naquele momento, realizar-se 

com absoluto sucesso. 

  

 
278 GUASTINI, Mário. “Movimento”. O Estado...13/01/1943, p. 3. 
279 “A ADMINISTRAÇÃO Prestes Maia e o progresso da Capital Paulista”. O Estado.... 25/01/1943, p. 11. 
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- 3 - 
Viaduto 

 

Se nos anos 1940, o prolongamento da avenida Pacaembu parecia lançar-se sobre 

um “vazio”, ou uma várzea “desabitada”, no dia 29 de setembro de 1958, o viaduto 

Pacaembu seria inaugurado justamente no Largo da Banana. O evento, realizado na 

véspera das eleições para governador do estado, em que o então prefeito de São Paulo, 

Adhemar de Barros (1901-1969), do PSP, era candidato280, foi alvo de uma série de 

críticas n’ O Estado... A obra fora mal executada e entregue inacabada, fruto da “sede de 

inaugurar” do político populista, em meio às suas “campanhas eleiçoeiras”281. Uma das 

notícias assim relatou: 

Foi inaugurado, segunda-feira, um viaduto no largo da Banana, no 
prolongamento da Av. Pacaembú, pelo prefeito da cidade. Este viaduto é 
composto de duas pontes independentes, das quais apenas uma está concluída 
(...). Desde a data de sua inauguração, o viaduto tem causado sérios transtornos 
ao tráfego (...).282  

 

As críticas ao viaduto, que parecia nascer já em ruínas283, inscreviam-se nas 

disputas eleitorais do momento, mas não se reduziam a isso. A obra, que dava 

prosseguimento ao sistema viário idealizado nos anos 1920, não aparecia, tal qual o trecho 

de avenida aberto na década anterior, como uma intervenção civilizadora do território 

urbano. Como vimos no capítulo 2, a obra viária dos anos 1940 levou duas décadas para 

ser executada, o que poderia ter lhe rendido a adjetivação de “atrasada”. Do mesmo modo, 

devido à sua inauguração por pequenos trechos, ela também poderia ter sido considerada 

“inacabada”, mas não foi o que aconteceu. Contudo, o otimismo que marcou aquela 

inauguração durou pouco. Nos anos 1950, o viaduto General Olímpio da Silveira 

tampouco parecia cumprir as promessas anunciadas durante sua inauguração. Além de, 

aparentemente, não dar conta da demanda do tráfego, passar por baixo dele também era 

considerado “perigoso” para motoristas a caminho da estação Barra Funda, pela avenida 

Pacaembu.284  

 
280 As eleições ocorreram em 03 de outubro de 1958, quando Adhemar de Barros perdeu o pleito para Carlos 
Alberto de Carvalho Pinto (1910-1987). 
281 “INAUGURADO um viaduto em construção”. O Estado..., 30/09/1958, p. 18. 
282 “VIADUTO INAUGURADO pelo prefeito”. O Estado..., 03/10/1958, p. 17. 
283 “RUIU o Viaduto Pacaembu”. O Estado..., 13/11/1958, p. 11. 
284 “COM A DIRETORIA do Transito”. O Estado..., 17/03/1953, p. 5. 
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No início dos anos 1950, uma parte importante dos projetos previstos no Plano de 

Avenidas estava concluída, como o Perímetro de Irradiação e algumas radiais, ou em 

andamento, como as obras de urbanização do Tietê, finalizadas na década seguinte 

(ANELLI, 2007). Prestes Maia continuava diretamente implicado na política urbanística 

da cidade, buscando reafirmar e executar as diretrizes definidas no plano de 1930, tanto 

na Comissão Orientadora do Plano Diretor do Município285, quanto na Comissão do 

Metropolitano286. Ao mesmo tempo, novas propostas somavam-se ao Plano de Avenidas. 

Em 1950, o Programa de Melhoramentos Públicos para São Paulo, realizado pela 

International Basic Economy Corporation, IBEC, e coordenado por Robert Moses, 

radicalizou a diretriz rodoviarista de estruturação do espaço metropolitano. No lugar dos 

bulevares do Plano de Avenidas, Moses propunha um sistema de rodovias expressas, 

assim como a ampliação da frota de ônibus, consolidado como principal meio de 

transporte coletivo (LEME, 2010, p. 517; MEYER, 1991, p. 77). Embora nenhum desses 

planos fosse implementado ipsis litteris, ambos propunham a continuidade das mesmas 

diretrizes, que se fizeram valer. 

Neste capítulo, defendo que o reconhecimento público do nome “Largo da 

Banana” foi um processo concomitante ao da viabilização do viaduto Pacaembu. No 

início de 1953, a prefeitura protocolou na Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 54, 

autorizando abertura de crédito para construir dezesseis viadutos sobre as estradas de 

ferro do município.287 Dias depois, o Correio... publicou uma notícia onde figurava o 

primeiro registro impresso do nome “Largo da Banana” (observado num universo de 45 

notícias levantadas até 1974)288, referindo-se a uma localização urbana existente. Essa 

“nomeação” inaugura, no meu entender, toda uma série de produções de sentido sobre o 

Largo da Banana (e através dele), ao longo de seu período de existência “reconhecida” 

(ou verificável). Ambos os lugares, largo e viaduto, coexistiram por cerca de duas décadas 

e, por vezes, confundiram-se no espaço e se significaram reciprocamente, como a notícia 

da inauguração da obra viária em 1958 indica. Cotejando o debate sobre esta intervenção 

urbana com as representações sobre o Largo da Banana elaboradas entre as décadas de 

 
285 São Paulo (Cidade). Lei n° 4.494 de 14 de junho de 1954. 
286 São Paulo (Cidade). Portaria n° 206 de 25 de novembro de 1955. A construção do metrô, no relatório 
apresentado pela comissão em 1956, ficava condicionada à execução do anel viário (ver Lagonegro, 2004). 
287 Processos digitalizados da Câmara Municipal de São Paulo. Processo n° 929 de 1953, fls. 1-7.  
288 Nos periódicos: Folha da Manhã (3), Folha de São Paulo (4), Última Hora (4), O Estado de São Paulo 
(6), Correio Paulistano (8), Diário da Noite (9), Correio da Manhã (4), A Tribuna de Santos (1), Tribuna 
da Imprensa (1), Diário de Notícias (1), Luta Democrática (1), Diário do Paraná (1), A Cigarra (1), 
Radiolândia (1). 
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1950 e 1970, buscarei argumentar que a “concretização” do viaduto Pacaembu, ou seja, 

o encadeamento de ações observado desde os marcos legais para as desapropriações até 

sua ligação com a Ponte da Casa Verde, relacionou-se mais com a “nomeação” do “Largo 

da Banana” do que com seu desaparecimento.  

A pesquisa em periódicos indica que nos anos 1950 e 1960 o Largo da Banana 

permaneceu um lugar de trabalho informal e precário, vinculado às operações da estrada 

de ferro. Aquele largo se afigurava como um território de lutas populares heterogêneas. 

Contudo, da execução da desapropriação daquela área para a construção do viaduto, em 

1955, à oficialização do projeto viário completo, em 1968, predominaram, quase 

exclusivas, notícias de crimes cometidos por homens pobres, muitos deles negros, contra 

outros homens pobres e negros. Diferente das ocorrências policiais divulgadas nas 

décadas anteriores, os suspeitos expostos nos jornais, operários, “chapas” ou carregadores 

entre eles, raramente habitavam a Barra Funda. Na maior parte dos casos, eles residiam 

nos bairros de além-porteira e além-rios, que passavam a ser identificados, mais 

sistematicamente, como “periferias” da metrópole.  

O debate político sobre o viaduto Pacaembu nos anos 1950 foi dedicado ao 

“povo”, no contexto de um enfrentamento abrangente do tema das porteiras ferroviárias 

que, além de velho, parecia tornar-se “urgente” naquele momento. Contudo, naquela 

década, acompanhando as obras de urbanização do Tietê, os investimentos na construção 

dos viadutos não foram igualmente distribuídos pela cidade. Entre a dezena de obras 

contempladas pelo crédito aprovado em 1955, o viaduto Pacaembu foi a primeira a ser 

inaugurada.289 Cotejando o plano de “Travessias em desnível das E.F.S.J. e E.F.S”290 com 

as obras priorizadas e o debate público sobre essa questão, percebe-se que em seguida à 

aprovação dos recursos, o discurso sobre os viadutos sofreu uma inflexão. Embora até a 

votação do PL n° 54/1953, em 1955, os viadutos fossem consensualmente tidos como 

“inadiáveis” e “inquestionáveis”, já na inauguração do viaduto Pacaembu eram tímidas 

as manifestações públicas associando aquelas passagens ao “progresso”. 

O viaduto Pacaembu não eliminou o Largo da Banana. A sobrevivência deste à 

obra viária construída foi acompanhada da intensificação de seu estigma. Nos anos 1960, 

independentemente de qualquer evidência concreta, o Largo da Banana era um território 

 
289 Quando da votação do PL n° 54/1953, entre as passagens previstas no plano de 1948, já estavam 
concluídos os viadutos São Carlos, do Gasômetro, do que liga a av. Anhangabaú à av. Tiradentes, General 
Couto Magalhães e o da alameda Nothman., cf. Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 46.  
290 Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 8.   
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de “indivíduos” suspeitos a priori. Ao invés de ser eliminado pelo viaduto de concreto, o 

Largo da Banana contribuiu para conferir-lhe um sentido também perigoso, em um 

momento em que, de “cosmopolita”, a metrópole passava a ser percebida como 

“excessiva”.  

Ao final dos anos 1960, o gradual desmonte do pátio de cargas da Barra Funda e 

as novas intervenções no viaduto Pacaembu, assim como as emergentes disputas em torno 

da legitimação do samba de São Paulo, novamente tensionaram o Largo da Banana, em 

sua materialidade e suas representações. Nesse período de existência fugidia, coexistiram 

dois discursos em princípio contraditórios, um atestando sua persistência conflituosa no 

espaço urbano e outro afirmando seu desaparecimento, na memória construída para o 

samba.  

Um largo metropolitano 

A primeira referência ao nome “Largo da Banana” identificada em meu 

levantamento em jornais é de 17 março de 1953, uma terça-feira de carnaval. Naquele 

dia, haviam se passado três semanas do envio à Câmara Municipal do projeto de lei 

referente ao crédito para a construção dos viadutos. Contudo, a notícia não tratava nem 

do sistema viário, nem do reinado de Momo. Em uma pequena nota, o Correio... divulgou 

a agenda dos candidatos da maior coalizão para a eleição municipal a realizar-se no 

domingo seguinte, pela primeira vez após um quarto de século: naquele dia, o Largo da 

Banana, na Barra Funda, sediaria um dos últimos comícios da chapa de Francisco Antônio 

Cardoso e Fernando Nobre Filho.291  

O Largo da Banana integrou as territorialidades das disputas políticas naquelas 

eleições históricas, quando São Paulo recobrava a autonomia municipal.292 Embora seja 

possível, parece improvável que a escolha do local do comício visasse a audiência de 

foliões. A agenda dos candidatos sugeria que o público-alvo era a categoria dos 

ferroviários, cujo comitê, não distante de lá, receberia a visita dos políticos meia hora 

antes (Figura 1).293 Se não se sabe se foi o carnaval, a ferrovia ou ambos que chamaram a 

 
291 “DIA dos Candidatos”. Correio..., 17/03/1953, p. 5. A chapa era formada pela coalizão dos partidos: 
PSP/ PSD/ UDN/ PTB/ PRP/ PR/ PRP. Jânio Quadros e José Porfírio da Paz, eleitos, reuniam as siglas PSB 
e PDC. (DUARTE e FONTES, 2007, p. 108–9). 
292 A redemocratização nacional não repercutiu imediatamente na esfera municipal. São Paulo, incluída em 
uma lista de portos e bases militares considerados de excepcional importância para a defesa do país, 
recobrou a autonomia administrativa apenas em 1952 (SILVA, 2018, p. 2).  
293 Ao redor da estação, a EFS mantinha edifícios de escritórios, garagens, armazéns e uma estrutura de 
serviços rodoviários. Do mesmo modo, lá se concentravam associações profissionais, como a União dos 
Ferroviários, bem como um grande refeitório para a categoria. Tudo isso indica o papel estratégico que a 
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atenção dos candidatos, algo é certo: a indicação “Largo da Banana, na Barra Funda” 

bastava para localizar o evento eleitoreiro, destinado a angariar o maior número possível 

de votos.  

 

Figura 1 – Primeiro registro do Largo da Banana identificado na imprensa. Correio..., 17/03/1953.  

 

Simultaneamente, outros acontecimentos indicam que o Largo da Banana abrigou 

lutas políticas travadas naquele momento. No dia seguinte ao comício, em 18 de março 

de 1953, realizou-se, em São Paulo, a “Passeata da Panela Vazia”, reunindo cerca de 

60.000 pessoas, que se deslocaram da Praça da Sé ao Palácio do Governo, nos Campos 

Elíseos. Essa manifestação foi o estopim da maior greve já vista em São Paulo até então, 

conhecida como a “Greve dos 300.000”, com duração de aproximadamente um mês 

(LEAL, 2011). Iniciada pelo setor têxtil, aderiram em seguida metalúrgicos, gráficos, 

marceneiros, vidraceiros e ferroviários, entre outros. Em abril, quando as negociações se 

encaminhavam para o desfecho, ocorreu um confronto entre ferroviários da Sorocabana 

e a polícia no portão da rua Anhanguera. Os grevistas, que haviam partido da estação 

Barra Funda rumo à Estação Central (atual Júlio Prestes) pelo leito da estrada de ferro, 

foram interpelados junto à porteira da rua Anhanguera pela cavalaria e “outros meios”294. 

Contra os esforços de dispersão da passeata, ferroviários e rodoviários responderam com 

pedras, terminando o conflito com “feridos de parte a parte” e diversos manifestantes 

presos295. 

O nome informal “Largo da Banana”, então publicamente reconhecido, remetia à 

concentração do comércio da fruta destinada ao abastecimento da capital. A banana 

 
estação ocupava na estrutura ferroviária do município, tanto em relação à organização da empresa e de seus 
funcionários, como às atividades lá desempenhadas. Ver “HOJE A DECISÃO dos grevistas da capital”. O 
Estado..., 17/04/1953, p. 24. 
294 “HOJE A DECISÃO...”. Op. cit., 17/04/1953, p. 24. 
295 Idem, ibidem. 
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provinha do litoral, transportada pela ferrovia Santos-Juquiá até o município portuário, 

onde era baldeada para São Paulo. Na capital, os desembarques eram realizados pela 

Sorocabana, na Barra Funda, e pela São Paulo Railway (Santos-Jundiaí a partir de 1946), 

no Pari.296 Embora o nome “Largo da Banana” pareça ter se consolidado nos anos 1950, 

o comércio de bananas ao redor da estação Barra Funda já chamava a atenção na década 

anterior. Ao fim dos anos 1940, a “pequena praça formada no fim da rua Brigadeiro 

Galvão, no seu ponto de encontro com a avenida Pacaembú e a alameda Olga” era 

conhecida, segundo o Correio..., como “porto das bananas”297. A notícia, destinada a 

sensibilizar os órgãos de higiene e de saúde pública acerca da sujeira que se formava no 

local “exíguo” e sem calçamento, explicava a razão da alcunha: 

É o ponto em que se encontram os carroções pejados de bananas em cacho, vindas 
de Santos, por via férrea ou por caminhões. Próximo da estação da Barra Funda 
e das duas vias férreas que ali passam, esse “porto” é uma espécie de trapiche 
seco, em que os vendedores fazem descarga e negócio, redistribuindo a carga 
entre outros carroceiros e fruteiros. Antigamente era ponto de estacionamento de 
carroças e caminhões com um bebedouro à disposição de pedestres e dos 
quadrúpedes. Depois suprimiu-se o bebedouro. Mas ficou a sujeira. 
À tarde, quem por ali passe, já sente o cheiro de banana podre, muito antes de 
chegar à esquina. Há gente pobre que espera a retirada dos transportadores para 
catar restos da fruta naqueles despejos; essa pobre gente, com isso, é que faz a 
limpeza dos detritos.298 

O aumento da frequência de notas relativas à participação da banana na economia 

estadual, geralmente representando interesses dos produtores e, por vezes, acompanhadas 

de críticas às dificuldades do abastecimento interno, sugere que a musácea cresceu em 

importância na segunda metade da década de 1940. Em 1947, o Correio... anunciou “o 

maior vulto de exportação de banana já verificado pelo porto local”, tornando-se, no 

primeiro semestre daquele ano, o 3° produto mais exportado em São Paulo.299 Em 1950, 

essa mercadoria suplantou o algodão, ficando atrás apenas do café em volume de 

exportações no porto de Santos.300  

Todavia, em um período marcado pela carestia e pelo constante aumento do custo 

de vida, a banana era um entre muitos dos alimentos que chegavam com dificuldade à 

 
296 “BARATEOU sensivelmente o custo de vida em S. Paulo diante das providências do governo”. 
Correio..., 05/01/1945, p. 12; “Suplemento agrícola”. O Estado..., 09/03/1955, p. 12. Desde meados dos 
anos 1940, o Correio... e O Estado... passaram a divulgar notas sobre o transporte de bananas entre o litoral 
e a capital. Nos anos 1950, os jornais publicavam balanços periódicos sobre o desembarque de banana nos 
pátios da Barra Funda e do Pari. 
297 “O PORTO das bananas”. Correio..., 22/07/1948, p. 4. 
298 Idem, ibidem. 
299 “COMERCIO exportador de bananas”. Correio... 10/07/1947, p. 9. 
300 “REINICIADOS os embarques de banana para a Alemanha”. Correio..., 12/04/1950, p. 5. 
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mesa de boa parte dos paulistanos – algo que a descrição do “porto das bananas” pelo 

Correio... bem explicitou.301 Assim, o Largo da Banana também concentrou, 

esporadicamente, postos de distribuição de alimentos, como arroz e farinha, a preços 

controlados, em quantidade limitada por pessoa, por iniciativa das Comissões de 

Abastecimento e Preços.302 Em 1962, uma nota, comentando que isso “pouco 

[representava] diante das necessidades atuais”, expunha a persistência, décadas a fio, do 

enfrentamento da escassez.303 

Na imprensa e nos discursos políticos, o aumento do custo de vida foi mobilizado 

por produtores, industriais, empresários e homens públicos em suas críticas às 

insuficiências do sistema ferroviário.304 No caso da banana, acontecia de carregamentos 

da fruta ficarem imobilizados em vagões ao longo das ferrovias por semanas, 

apodrecendo antes de chegarem à capital.305 Na Barra Funda, ainda nos anos 1950, à 

escassez de vagões somava-se a lentidão dos carregamentos manuais, aumentando a 

demora na distribuição de gêneros destinados ao abastecimento interno.306 O 

carregamento “manual” anunciava as condições estafantes de trabalho que perduravam 

nos depósitos ferroviários.307 Além das questões logísticas, outro vilão reiteradamente 

denunciado no que tangia ao aumento do custo de vida eram os “intermediários”, também 

chamados de “atravessadores”308. Já em 1945, o Correio... explicava como estes 

operavam o comércio de bananas dos pátios ferroviários paulistanos: 

 
301 Os padrões de consumo das classes populares nos anos 1950 foram prejudicados, inicialmente, pela 
escassez de produtos de primeira necessidade, associada aos efeitos da conjuntura do segundo pós-guerra 
– racionamento, controle de preços, “câmbio negro”, filas – e, ao final da década, pela aceleração da 
inflação e correspondente corrosão dos salários (LEAL, 2011, p. 192). 
302 “HOJE, VENDA de feijão em 14 postos da COAP”. Diário da Noite. São Paulo, 28/04/1962, p. 5; 
“FARINHA de trigo diretamente à população”. Diário da Noite. Rio de Janeiro, 12/05/1964, p. 3.  
303 “HOJE, VENDA...”, op. cit., 28/04/1962, p. 5.  
304 “ESTRADA de Ferro Sorocabana”. O Estado..., 28/10/1943, p. 5; “FEDERAÇÃO das Indústrias”. O 
Estado..., 10/11/1944, p. 11. 
305 “CEM VAGÕES de banana apodrecem ao longo da ferrovia Santos-Juquiá”. Correio..., 15/09/1950, p. 
12.  
306 VILLARES, Henrique Dumont. “Abastecimento da cidade de São Paulo”. O Estado..., 18/10/1952, p. 
5.   
307 O trabalho estafante não afetava apenas trabalhadores informais, mas também os sindicalizados. Em 
1958, esses denunciavam que 50% dos empregados dos depósitos de Santos, da Barra Funda e de Assis, da 
Estrada de Ferro Sorocabana, contavam com mais de 200 horas extraordinárias. “NA ASSEMBLEIA 
Legislativa”. O Estado..., 13/06/1958, p. 3. 
308 Atravessadores são agentes de comercialização que atuam nas cadeias produtivas como intermediários 
entre os produtores e os consumidores. Com frequência, eles são também responsáveis pelo financiamento 
da implantação de lavouras, colocando os produtores em condição de dependência. Tais agentes se 
beneficiam da desorganização e desestruturação de pequenos produtores rurais para adquirir produtos a 
baixo custo, sob pena de perda por deterioração, revendendo-os no atacado e no varejo por preços por eles 
arbitrados. Concentrando as mercadorias, os atravessadores têm maior poder de negociação com os clientes 
(OLIVEIRA; MAYORGA, 2005). Como vereador, entre 1948 e 1951, Jânio Quadros foi um dos muitos 
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O mecanismo do comércio da banana, nesta capital, era o seguinte: o produtor 
consigna ou vende a fruta a um intermediário, que a recebe em vagões, a granel, 
nas estações do Pari e da Barra Funda. Aí ela é negociada a peso. Os compradores 
são os “depositários” que forçam a sua maturação nas estufas dos seus depósitos, 
onde os quitandeiros, ambulantes e carrinheiros vão se abastecer (...). Em resumo, 
o intermediário, que negociava por grosso e que operava no Pari manipulava o 
mercado a seu “bel prazer”. O ambulante, para cobrir-se dessas oscilações, 
adotava um preço alto (...). Com isso, era prejudicado o produtor e o consumidor. 
O primeiro vendia por preço ínfimo sua produção e o segundo pagava preços 
absurdos (...).309 

Nesta reportagem, garantia-se que tal dinâmica de comercialização da fruta havia 

chegado a termo graças às ações do Interventor Estadual designado sob o ainda vigente 

Estado Novo. No entanto, os abusos dos intermediários continuariam a ser reportados nas 

décadas seguintes.310 Em 1950, o Jornal de Notícias também descreveu as transações na 

Barra Funda: 

A “BOLSA” DA BANANA 

No pátio da Sorocabana, na Barra Funda, defronte a um café ao ar livre, onde são 
servidos carregadores, motoristas, funcionários da estrada e pessoas que ali 
demandam a negócio, também se reunem os elementos relacionados com o 
comercio da banana, atravessadores na maioria. Estacionam seus carros, belos 
automóveis, pouco além, e vem apreciar o movimento da “bolsa”. Os preços 
oscilam assustadoramente, igualando-se às oscilações do tempo. Ontem, por 
exemplo, a tonelada de cachos de banana valia entre 100 e 500 cruzeiros.311 

As notícias citadas acima são apenas uma diminuta amostra das publicações, entre 

os anos 1940 e 1960, com que me deparei, na pesquisa, a denunciarem a exploração de 

produtores, vendedores e consumidores pelos abonados “atravessadores” na Barra Funda. 

Mais tarde, aquele comércio de bananas seria incorporado à narrativa sobre a emergência 

do samba em São Paulo. Geraldo Filme, por exemplo, que não relatou ter trabalhado com 

isso, afirmou ter se iniciado no samba com esses vendedores que seriam, também, 

carregadores. Segundo ele, o pagamento pelo serviço de carregamento era, ao menos 

parcialmente, feito em cachos de bananas, revendidos ao fim do dia.312 Citando Zezinho 

da Casa Verde, José Carlos Gomes da Silva apontou que as frutas eram subtraídas durante 

o expediente, para serem “revendidas ou trocadas por cachaça” (SILVA, 1990, p. 57–8). 

Mário Ezequiel, ou Tio Mário (1927-2019), afirmou ter carregado “de tudo” no Pátio da 

 
que se manifestaram contra os abusos dos “atravessadores”, comprometendo-se em defender a 
regulamentação dos preços. Ver “O COMERCIO de bananas”. Correio..., 18/02/1950, p. 5. 
309 “BARATEOU...”. Op. cit., 05/01/1945, p. 12. 
310 “EXPLORADORES da miséria”. Correio..., 12/06/1962, p. 6. 
311 “A ‘BOLSA’ da banana”. Jornal de Notícias. São Paulo, 12/07/1950, p. 4.  
312 Souza (1992, 4’15’’).  
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Sorocabana, em meados do século XX: “banana, abacaxi, fruta, cimento”313. Contudo, 

preferia as frutas, pois podia revendê-las no Largo da Banana. Em entrevista a Filipe 

Amado, o sambista não descreveu esse comércio nem como prática marcada pela 

completa autonomia dos vendedores, nem como objeto de completa exploração dos 

atravessadores: 

Mário Ezequiel: (...) teve cara que ganhou muito dinheiro ali.  

Filipe Amado: No Largo da Banana?  

ME: Foi!  

FA: Como ganhou dinheiro? 

ME: Ganhou dinheiro com esse negócio de banana, essas coisas, dava dinheiro. 
Dava uma sorte de pegar um caminhão, um vagão que vinha [com] 20, 30 caixas 
(...). Tirava aquilo de lá, que pra sair de lá com aquilo lá era meio difícil. Precisava 
pedir permissão pro cara saber (...) da onde saiu a banana e coisa e tal. Não era 
fácil não. Aí punha na praça lá, rapidinho vendia. Que o pessoal que saía do 
serviço (...), tinha as porteiras lá, saía pra pegar o ônibus lá embaixo – “Dá a dúzia 
da banana aí!”; “Ô, se sair banana, abacaxi, guarda aí!” – era assim (...). [Um] 
cara (...) tinha um depósito de banana ali na (...) rua Souza Lima. Um tal de Biju. 
[Aí] a turma dava sorte de vir as coisas lá do outro lado aí, o cara pegava e vendia 
lá, até ele mesmo às vezes (...). [C]omprava e levava pra lá pra vender. Se ele 
pegava a 2 lá vendia a 2,50. [Ninguém] queria ficar de vigia (...). Já arrumava o 
dinheirinho dele aí e tchau mesmo – “Quanto é esse cacho aí? É tanto”. Já 
arrumava o dinheirinho dele aí e tchau mesmo.  

FA: Mas como os trabalhadores conseguiam essas frutas do vagão de trem? Eles 
recebiam de dinheiro, de pagamento essas frutas, é isso? 

ME: O pagamento era em fruta (...). [Se] tivesse fruta era melhor. Daí pegava 5, 
10 caixas lá arrumava um dinheiro rapidinho. Aí então você descarregava o 
caminhão de banana, abacaxi (...). Abacaxi sempre dava, sabe?314 

Mário Ezequiel descreveu um universo de vendedores diversificado, incluindo, 

ocasionalmente, o dono de um depósito de bananas. O entrevistado não esclareceu a quem 

era necessário pedir permissão ou explicar a proveniência das frutas ao “sair de lá”. O 

músico tampouco elucidou o que significava “ficar de vigia”. O que parece certo é que a 

circulação de pessoas junto às porteiras, a caminho dos pontos de ônibus e da estação de 

trem favorecia a venda das mercadorias. É possível, assim, que carregadores 

encontrassem no complicado comércio de frutas um meio de acrescentar uma renda extra 

ao pagamento escasso pela árdua tarefa de transportar sacos e caixas, ainda que nem todos 

ganhassem “muito dinheiro” com isso.315 

 
313 Ezequiel (2017 54’10’’). A entrevista de Mário Ezequiel foi realizada por Filipe Amado para sua 
pesquisa de mestrado sobre a tiririca (AMADO, 2019).  
314 Idem, 55’42’’.  
315 Apesar da diversidade de agentes implicados naquele negócio, a “confusão” entre “atravessadores” e 
“vendedores” tendeu a pesar sobre os segundos, responsabilizados pelos abusos contra os consumidores. 
No âmbito da política, essa ambiguidade se prestou a finalidades muito variadas antes do controle sobre os 
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São Paulo é uma grande porteira  

Ao final dos anos 1940, as porteiras das ferrovias, referidas desde os anos 1910 e 

um dos “estribilhos das conversas e um escôpo constante das legislaturas” na década 

seguinte, chegaram à ordem do dia.316 Na Câmara Municipal, o debate sobre as porteiras 

foi instaurado desde sua reinstalação, na “Sessão Zero”, em 1 de janeiro de 1948.317 No 

mesmo ano, o recém-criado Departamento de Urbanismo da prefeitura sistematizou o 

conjunto de passagens em desnível sobre as ferrovias na capital.318 Esse documento foi 

anexado ao PL n° 54, submetido à Câmara por Armando de Arruda Pereira em 1953.319  

Antes disso, em 25 de dezembro de 1949, Adhemar de Barros, governador, e seu 

prefeito nomeado, Paulo Lauro, inauguraram o primeiro viaduto dessa leva, que visava 

solucionar o trânsito junto às porteiras do Brás, as mais “famigeradas” de todas elas.320 O 

evento foi comemorado com um desfile de cordões carnavalescos patrocinado, segundo 

alguns vereadores, pelo próprio Adhemar de Barros. A reação de alguns de seus críticos 

é digna de nota. Meses antes, oposição e situação haviam logrado entrar em acordo para 

garantir os recursos para a obra “de necessidade inadiável”321. Contudo, não passaram 24 

horas de sua inauguração quando o evento desencadeou uma inflamada discussão, em 

uma Sessão Extraordinária na casa legislativa. Intercalado com censuras ao projeto que 

fora executado - cuja escolha não poderia surpreender os vereadores àquela altura - e ao 

“esquecimento” do apoio da Câmara Municipal na placa comemorativa, o desfile de 

cordões carnavalescos era retomado a todo momento. Apoiado por vereadores como Jânio 

 
preços dos alimentos, como proibir a permanência de barracas de frutas “na zona central”, em 1958. “O 
CASO das barracas de frutas”. O Estado..., 15/01/1958, p. 9. 
316 45ª Sessão Ordinária..., op. cit., 04/12/1926, p. 806.   
317 Atas e Anais... 0ª Sessão Solene de Instalação de 01/01/1948, publicada em D.O. em 03/01/1948, p. 32 
(Discurso do vereador Cid Franco).  
318 DEPARTAMENTO DE URBANISMO. “Travessias em desnível das E.F.S.J. e E.F.S.”. Desenho n° 
6075 E-366. Escala 1:5.000. Data 04/02/1948. In: Processo n° 929/1953, op. cit., fl.6. 
319  O Projeto de Lei n° 54/1953 solicitava recurso para os viadutos: “A) Sobre a EFS: 1- Via Anhanguera; 
B) Sobre a EFS e EFSJ: 2- Anastácio; 3-Av. Santa Marina; 4- Av. Pompeia; 5- Rua Antártica; 6- Av. 
Pacaembú; 7- Av. Visconde do Rio Branco; 8- Rua Ribeiro da Silva e Julio Conceição; C) Sobre a EFSJ: 
9- Rua Monsenhor de Andrade; 10- Rua dos Patriotas e Cap. Pacheco Chaves; D) Sobre a EFCB: 11- Rua 
Almeida Lima; 12- Rua Bresser; 13- Rua Álvaro Ramos; 14- Rua Antonio de Barros; 15- Av. Aricanduva; 
16- Vila Matilde”. Ver Processo n° 929 de 1953, op. cit., fls. 2-3.   
320 Atas e Anais... 0ª Sessão Solene..., 1948, p. 32; 35ª Sessão Extraordinária realizada em 28/06/1949, 
publicada em D.O. em 29/06/1949, p. 4417. Anos depois da inauguração do viaduto do Gasômetro, as 
porteiras do Brás ainda seriam lembradas, convertendo-se em metáfora de um problema “intransponível” 
sem qualquer relação com o trânsito, em especial o orçamento municipal. Ver 242ª Sessão Ordinária 
realizada em 02/09/1957, publicada em D.O. em 04/09/1957; 61ª Sessão Extraordinária realizada em 
04/10/1957, publicada em D.O. em 06/10/1957; 63ª Sessão Extraordinária realizada em 11/10/1957, 
publicada em D.O. em 17/10/1957; 56ª Sessão Ordinária realizada em 10/06/1960, publicada em D.O. em 
12/06/1960; 172ª Sessão Ordinária realizada em 04/06/1965, publicada em D.O. em 09/06/1965. 
 321 35ª Sessão Extraordinária..., op. cit., 1949, p. 4417.  
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Quadros (PDC), Décio Grisi (PTB) e José de Moura (PR), Derville Allegretti (PR) 

manifestou sua indignação diante de algo que ele considerava inadmissível e inédito na 

política paulistana: 

Nunca se viu em terra civilizada como a nossa que, na inauguração de obra 
pública dela tomassem parte, a convite do Governador, e por ele próprio 
custeados, cordões carnavalescos como os que ontem desfilaram pela nova ponte, 
a dar vivas ao Adhemar e a cantar canções carnavalescas em que seu nome é 
focalizado (...). Admito o carnaval como uma festa eminentemente popular, e por 
isso, sou dele intransigente defensor. Mas, não tolero que dessa festa se aproveite 
um governo, para propaganda própria (...) [e] fora dos dias que o calendário 
designa. Seria desvirtuar a própria finalidade do Momo (...).322 

É possível que tenha sido o próprio Allegretti quem retornou ao assunto no 

Correio... anonimamente, dois meses depois, repudiando o “grito de carnaval” que fora a 

inauguração do viaduto do Gasômetro323. Insistindo que o desfile de cordões havia sido 

motivado pela necessidade de “reunir povo” e de “fingir povo”, o autor restabelecia a 

separação do que não poderia andar junto: a “Política” e a “fina flor da mascarada 

suburbana”324. Nas mãos daquela, “(...) terminado o Carnaval, recolhido o rei Momo 

[Adhemar de Barros] a sua ridícula insignificância, [teríamos] congadas”325. Nostálgico, 

o autor rememorava o tempo, a Primeira República, em que “carnaval era só carnaval”, 

como se pode depreender do modo como se referiu aos “pregoeiros da Revolução de 

30”326. A segurança e a naturalidade com que o jornalista circunscrevia quem ele concebia 

e autorizava como “povo” de São Paulo permitem reconhecer os termos racializados por 

meio dos quais ele defendia a manutenção das hierarquias sociais. Buscando ajustar-se ao 

novo contexto político, aquiescendo que “[era] a democracia, sem dúvida, o povo no 

poder”, ele apontava o limite estreito do que entendia como “povo paulista”:  não a 

“mascarada suburbana”, nem “o rei Momo”, através dos quais (e embarcando de vez nas 

preconceituosas referências às festas populares) a civilização paulistana via-se ameaçada 

de degenerar-se em “congadas”. Em sua visão, não era “povo paulista” quem visse razão 

em “andar por aí de domingo a domingo, antes e durante o Carnaval, a estadear uma 

felicidade mentirosa”327. 

 
322 Atas e Anais... 62ª Sessão Extraordinária realizada em 26/12/1949, publicada em D.O. em 28/12/1949, 
p. 272.   
323 “CARNAVAL e Política”. Correio..., 10/02/1950, p. 4. 
324 Idem, ibidem, grifo meu. 
325 Idem, ibidem, grifo meu. 
326 Idem, ibidem. 
327 Idem, ibidem. 
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A partir de então, até a aprovação da Lei n° 4.845/1955, o tema das porteiras foi 

retomado com alguma recorrência por vereadores e prefeitos. Quando Armando de 

Arruda Pereira assinou a justificativa ao seu projeto de lei, em 1953, seria muito difícil 

discordar de seus argumentos. Era “evidente que o trânsito público [em São Paulo] não 

[podia] ficar indefinidamente sujeito aos inconvenientes que [decorriam] da passagem de 

comboios e trens”328. Todos – vereadores, prefeitos, técnicos, jornalistas e munícipes – 

assentiam que as ferrovias provocavam o “atravancamento do trânsito”, “seccionando” e 

“desarticulando” o escoamento do tráfego329. Pairava sobre a capital a ameaça de uma 

divisão em “compartimentos estanques em virtude da ausência total de meios de ligação 

entre os bairros e a cidade”330.  

Apesar de óbvio o problema, sua solução não era simples. Equacionar as 

diferentes funções desempenhadas pelas ferrovias implicava compatibilizar interesses e 

competências conflitantes. Além de garantir a movimentação regional de cargas e 

pessoas, o sistema de transporte de passageiros não poderia abdicar dos “trens de 

subúrbio”, graças aos quais a metrópole se espraiava.331 Os trens tomavam parte nos 

deslocamentos “pendulares” entre casa e trabalho, mesmo quando, para chegar às 

estações, os usuários vinham de longas viagens em um ou mais ônibus lotados, bicicletas, 

caminhões ou a pé (BONDUKI, 1998, p. 93). No debate sobre as ferrovias nesse período, 

queixas sobre a insuficiência daquela infraestrutura foram tão ou mais recorrentes do que 

aquelas sobre as barreiras urbanas que elas conformavam. Assim, tanto ou mais que 

intransponíveis, os trilhos permaneciam impreteríveis. 

Investimentos na modernização da infraestrutura ferroviária, desde os anos 1940, 

como a eletrificação dos trilhos e a renovação das frotas (LANGENBUCH, 1968), 

contribuíam para aumentar a frequência dos comboios e, por conseguinte, o tempo de 

espera junto às porteiras. Ainda assim, os serviços dos trens não acompanhavam o 

aumento da demanda por transporte na metrópole.332 Seus usuários descreviam o “drama 

 
328 Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 6. 
329 Idem, fl.7.  
330 Atas e anais... 377ª Sessão Ordinária realizada em 02/04/1951, publicada em D.O. em 04/04/1951, p. 
265 (Discurso do vereador Nicolau Tuma).  
331 Apenas ao longo das ferrovias se desenvolveram, entre os anos 1940 e 1960, núcleos urbanos distantes 
em mais de 25 km do centro de São Paulo (LANGENBUCH, 1968, p. G+8). Recém-formada em Ciências 
Sociais e estudante de Letras, no início dos anos 1950, a professora de francês Carmem Guedes afirmou 
que as vagas disponíveis na capital eram muito distantes, “não [tinha] nem ônibus, só trem” (GAMA, 1998, 
p. 245).  
332 Langenbuch (1968, p. G+19) estimou um crescimento de 130% no serviço ferroviário na metrópole 
paulistana entre os anos 1940 e 1960, correspondendo a 1/6 do aumento de sua população, de 734%.  
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assaz humilhante” cotidianamente experimentado nas viagens.333 A esse descompasso 

correspondia uma participação cada vez maior da circulação rodoviária, em veículos 

particulares e linhas de ônibus. Também estas eram motivo de manifestações populares, 

em motins, quebra-quebras, petições, abaixo-assinados, passeatas e greves. As falhas no 

serviço de ônibus - poucos e caros, transitando por ruas sem pavimentação, esburacadas 

e estreitas, sobretudo em dias de chuva - podiam custar o dia de trabalho (LEAL, 2011, 

p. 179).  

Políticos e técnicos do município concordavam que a solução do tema dos 

transportes implicava garantir um sistema viário que comportasse a passagem de ônibus. 

Esse foi um dos primeiros acenos de Jânio Quadros aos seus eleitores em 1953, a quem 

prometera “integrar as periferias na cidade” (DUARTE; FONTES, 2007, p. 109). Recém-

eleito, o prefeito divulgou um “plano de melhorias urgentes” para “dotar os bairros 

periféricos e respectivas vias de acesso, de melhoramentos essenciais”, priorizando 

aquelas em que transitavam os coletivos.334 Ao mesmo tempo, Jânio Quadros prometia 

iniciar prontamente a construção de quatro viadutos, um deles na Barra Funda.335 Para 

“integrar as periferias na cidade” era necessário, portanto, transpor as ferrovias. Os jornais 

anunciavam as intenções do novo prefeito antes mesmo que esse transmitisse ao 

legislativo sua posição em relação ao projeto de lei encaminhado por seu antecessor, 

referente aos recursos para tanto.336 

Na Câmara, vereadores também afirmavam a urgência de se solucionar o 

problema das porteiras da Barra Funda. Entre eles, destacaram-se Pedro Fanganiello 

(PSP), Décio Grisi (PTB), Gumercindo Fleury (PTB) e Nicolau Tuma (UDN). Os edis 

enfatizavam, como nas décadas anteriores, o agravante das constantes movimentações de 

máquinas para manobras, carga e descarga no pátio da estrada de ferro.337 Os vereadores 

 
333 Atas e Anais... 84ª Sessão Ordinária realizada em 24/09/1956, publicada em D.O. em 26/09/1956, p.106-
7 (“Pequeno Expediente”, discurso do vereador Hirant Sanazar).   
334 “EM EXECUÇÃO o plano de melhoria urgente dos bairros periféricos”. O Estado..., 18/07/1953, p. 7. 
Apesar da manchete, as obras não haviam sido iniciadas, devido à falta de máquinas e de operários. A única 
“ação” executada havia sido um registro fotográfico para apresentar um comparativo entre “antes e depois”.  
335 Possivelmente tratava-se do viaduto ligando as avenidas Rio Branco e Rudge, anunciado pouco depois, 
no âmbito de outro plano de melhoramentos “para facilitar o acesso rápido e desimpedido à Santa Ifigênia, 
Barra Funda e Campos Elíseos”. A proposta foi novamente apresentada, com mais detalhes, em abril do 
ano seguinte. Ver “FACILIDADE de acesso”. O Estado..., 27/12/1953, p. 13; “MELHORAMENTOS para 
a Barra Funda”. O Estado..., 02/04/1957, p. 15. 
336 “NOVOS VIADUTOS”. O Estado..., 17/11/1953, p. 12. O parecer da prefeitura sobre o PL 54/1953 foi 
encaminhado pelo poder executivo após renovadas solicitações da casa legislativa em 31/03/1954, 
concluindo que “a medida [era] indispensável e de caráter urgente, em virtude do alto interesse público de 
que se [revestia]”. Ver Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 29. 
337 Atas e anais... 85ª Sessão Ordinária realizada em 24/09/1952, publicada em D.O. em 26/09/1952, p.117 
(Discurso do vereador Gumercindo Fleury). 
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transmitiam demandas dos moradores da “parte varzeana” da Barra Funda, que 

correspondia, segundo Pedro Fanganiello, a dois terços do bairro.338 As porteiras também 

prejudicavam a população “a progresso dos bairros Casa Verde, Vila Santa Maria, 

Limão”339. Quem desejasse evitar aquelas porteiras ou as da rua Anhanguera era obrigado 

a fazer longos desvios. Do lado “varzeano”, pedestres e motoristas deviam seguir até o 

Bom Retiro, onde, atravessando os baixos do viaduto da alameda Nothman, alcançavam 

a rua Barra Funda, do outro lado dos trilhos. “Que longo trajeto por causa de uma 

porteira!”, diria o vereador Pedro Fanganiello (PSP).340 Nessas condições, “dada a 

necessidade de obedecer ao horário das fábricas ou oficinas (...) a massa se [atirava]” 

pelas porteiras, sendo “grande o número de infelizes que [perdiam] a vida, trucidados sob 

as rodas dos comboios (...)”341.  

Assim, a legitimidade das intervenções era construída em cima das necessidades 

do “povo” de além-porteiras e além-rios. A diversificação de partidos e a participação 

política de habitantes e/ou representantes dos interesses dos territórios “do lado de lá” dos 

trilhos e rios tensionaram o debate público. Nas palavras do vereador Padre Arnaldo 

(PSP), “‘[a]quém-porteiras’ [era] o bairro do progresso, o bairro lembrado sempre pelos 

poderes públicos; ‘além-porteiras’ [era] o bairro que [era] um verdadeiro inferno para os 

que lá [moravam]”342. Contudo, nem os viadutos, uma vez construídos, necessariamente 

encurtaram as distâncias entre o “povo” e a “cidade”, nem essa era a única questão em 

jogo.  

Até 1955, as porteiras apareceram como um problema de “toda a cidade”. O 

“verdadeiro tormento”343 enfrentado pelos habitantes do outro lado dos trilhos e rios vertia 

para “aquém-porteiras”. Como lembrou o vereador Cid Franco (PSB) esse era “(...) 

apenas o começo de uma doença incurável que se agravou e se alastrou: a cidade tôda, 

nas horas principais do dia, [era] uma grande porteira do Brás”344. Para o vereador 

Anselmo Farabulini Júnior (PR), em 1952, “São Paulo [era] um conjunto de porteiras a 

atravancar o seu progresso”345. A solução desse gargalo e, portanto, a garantia do 

 
338 Atas e Anais... 2ª Sessão Ordinária realizada em 12/01/1948, publicada em D.O. em 14/01/1948, p. 101-
2 (Discurso do vereador Pedro Fanganiello).    
339 “AS PORTEIRAS da rua Anhanguera”. O Estado..., 15/07/1950, p. 2. 
340 2ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1948, p. 101-2.   
341 433ª Sessão Ordinária realizada em 17/09/1951, publicada em D.O. em 19/09/1951, p. 232-3 (Indicação 
n° 2.400 de 1951, do vereador Antenor Bettarello - PSB). 
342 Atas e Anais... 29ª Sessão Ordinária realizada em 26/04/1948, publicada em D.O. em 28/04/1948, p. 
1496.   
343 “Câmara Municipal”. O Estado..., 05/04/1952, p. 4.  
344 0ª Sessão Solene..., op. cit., p. 32, grifos meus.  
345 Atas e Anais... 47ª Sessão Ordinária de 26/05/1952, publicada em D.O. em 28/05/1952, p. 327. 
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progresso era, naquele momento, construir viadutos. A concordância sobre essa demanda 

impreterível não significa que os debates sobre o tema não levantassem animosidades 

entre políticos rivais, como exemplifica o caso do viaduto do Gasômetro. No entanto, 

qualquer que fosse a divergência, até meados dos anos 1950, ninguém questionou que as 

travessias em desnível constituíam “medida indispensável e de caráter urgente”346 e de 

“mérito indiscutível”347. Respaldando suas propostas, os edis retomavam as diretrizes do 

Plano de Avenidas que, como vimos, era também alvo de investimentos do próprio 

Prestes Maia naquele momento. Vereadores e prefeitos sinalizavam o horizonte de 

conversão dos leitos das ferrovias na Segunda Perimetral, como via expressa ou metrô, 

uma vez removidas as ferrovias para as margens do rio Tietê.348   

Enquanto durou esse consenso, debateu-se a construção de viadutos a leste, onde 

a perspectiva de eletrificação da EFCB, com o aumento da frequência dos comboios, 

ameaçava inviabilizar a travessia em nível349 e a noroeste, ante a iminente construção das 

pontes sobre o rio Tietê350. Em 1951, Décio Grisi (PTB) vociferou que sem os viadutos, 

os bairros da margem direita do rio Tietê se ligariam “a uma várzea – e só a uma 

várzea”351. Eles continuariam separados de “São Paulo pelas porteiras (...) que [pareciam] 

constituir acidente topográfico muito mais difícil que um rio”352. Fazendo coro às palavras 

do colega, em 1952, Nicolau Tuma (UDN) advogava pela construção do viaduto 

Pacaembu, sem o qual as pontes seriam “simples ornamentos na paisagem do Rio 

Tietê”353. Apesar da extensão da ocupação urbana, argumento sempre retomado pelos 

vereadores nos anos 1950, a “cidade” ainda parecia acabar nas ferrovias. Ademais, 

percebe-se que os “dois terços” da Barra Funda mencionados por Fanganiello 

 
346 Prefeito Jânio Quadros (PDC), 31/03/1954, apoiado em parecer da Secretaria de Obras em 10/03/1954, 
ver Processo n° 929 de 1953, op. cit., fls. 29-31; 35ª Sessão Extraordinária..., op. cit., 1949, p. 4417-9; 373ª 
Sessão Ordinária realizada em 19/03/1951, publicada em D.O. em 22/03/1951, p. 474; 85ª Sessão 
Ordinária..., 1952, p. 115-20; 179ª Sessão Ordinária realizada em 22/06/1953, publicada em D.O. em 
24/06/1953; 464ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1955, p.78- 96. 
347 Parecer da Comissão Conjunta de Finanças e Obras e Urbanismo, de 1955.  In: Processo n° 929 de 1953, 
op. cit., fl.52. 
348 Processo n° 929 de 1953, op. cit., fls. 6-7; “Câmara Municipal”. Op. cit., 05/04/1952, p. 4; Atas e Anais... 
377ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1951, p.265; 85ª Sessão Ordinária de 24/09/1952, p.118-9.   
349 377ª Sessão Ordinária...., op. cit., 1951, p. 265. Embora a iminente eletrificação da EFCB justificasse a 
urgência de se construir as travessias e o PL n° 54/1953 previsse passagens sobre aquela ferrovia, ela não 
foi considerada pelo Departamento de Urbanismo, em 1948, cujo plano de passagens incorporava, no título, 
apenas as EFSJ e EFS. A isso, acresce o fato de que nos anos 1950, a Estrada de Ferro Sorocabana já estava 
eletrificada, argumento que não foi lembrado pelos defensores dos viadutos sobre essa estrada. 
350 As pontes do Limão, Casa Verde e Freguesia do Ó foram inauguradas, respectivamente, em 1953, 1954 
e 1956. 
351 Atas e Anais... 390ª Sessão Ordinária realizada em 02/05/1951, publicada em D.O. em 05/05/1951, p. 
49 (Ordem do dia, discurso do vereador Décio Grisi).  
352 Idem, ibidem, grifo meu. 
353 85ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1952, p.117. 
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desapareceram nesses discursos. A necessidade das porteiras estava diretamente 

relacionada com a necessidade de prover ligação com as pontes. Parece, assim, que havia 

um interesse grande nos “50% do Plano de Avenidas”, havia muito prometidos (ZOLA, 

2018, p. 153).354  

Entre 1945 e 1957, São Paulo teve pelo menos onze prefeitos, sete dos quais 

nomeados pelo governador, até 1952, e quatro eleitos, a partir de 1953. Adhemar de 

Barros seria o primeiro deles a completar o mandato, entre 1957 e 1961, pois perdeu o 

pleito para governador em 1958. Assim, entre a rotatividade de prefeitos e a tramitação 

do processo entre os poderes executivo e legislativo, o PL n° 54/1953 seria votado apenas 

em novembro de 1955.355 A Lei n° 4.845 daquele ano atualizou e ampliou o valor do 

crédito previsto inicialmente, reduzindo a dez o número de viadutos contemplados com 

os recursos.356  

Apesar do peso das demandas dos habitantes dos bairros a leste da ferrovia na 

construção do problema das porteiras como de “toda a cidade”, nos anos 1950, os 

investimentos privilegiaram as obras a noroeste.357 Das dezesseis passagens previstas no 

PL 54/1953, foram excluídas, quando da aprovação da Lei n° 4.845/1955, quase 

exclusivamente aquelas sobre a EFCB.358 Das sete travessias a noroeste, sobre as EFS e 

EFSJ, quatro foram mantidas no texto legal e três dessas foram inauguradas nos cinco 

 
354 A urgência em melhorar a acessibilidade dos bairros de além-porteiras e além-rios tinha fundamento, se 
considerarmos o padrão de crescimento metropolitano do período. Entre os anos 1940 e 1960, a população 
da Barra Funda cresceu em 16%, de 28.014 para 32.500 habitantes – ou seja, cerca de 4.500 novos 
residentes. Tal aumento era, de fato, “modesto”, se comparado ao da Casa Verde (376%), Vila Maria 
(555%) e Nossa Senhora do Ó (905%), na margem direita do Tietê, ou ao impressionante crescimento de 
1.706% em São Miguel Paulista, na Zona Leste (LANGENBUCH, 1971, p. 252–3).  
355 464ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1955, p. 75-96.   
356 “Artigo 1° - É o executivo autorizado a despender a importância de Cr$ 250.000.000,00 (...) para início, 
prosseguimento e desapropriações necessárias à execução das seguintes passagens em desnível: a – Via 
Anhanguera (sobre o rio Tietê); b) Estação Domingos de Moraes (sobre o leito da estrada de Ferro 
Sorocabana); c) Sôbre leitos das Estradas de Ferro Sorocabana e Santos-Jundiaí: 1 – Rua Anastácio; 2 – 
Antártica; 3 – Avenida Pacaembú; 4 – Avenida Visconde de Rio Branco; d) Sôbre o leito da Estrada de 
Ferro Santos-Jundiaí: 1 – Rua Capitão Pacheco Chaves; 2 – Rua Monsenhor de Andrade; c) Sôbre o leito 
da Estrada de Ferro Central do Brasil: 1 – Avenida Álvaro Ramos; 2 – Vila Matilde”. Processo n° 929 de 
1953, op. cit., fl. 76. 
357 Entre 1948 e 1961, há mais de 50 registros de manifestações de vereadores, em expedientes, indicações 
e requerimentos, relativas às porteiras a leste do núcleo central e 30 referentes àquelas a noroeste. Entre 
1962 e 1980, à exceção de solicitação de remoção de detritos junto à porteira na rua 12 de outubro, próxima 
ao Mercado da Lapa, de 1964, as 26 demais discussões sobre as porteiras que pude localizar diziam respeito 
à Zona Leste. Na maior parte, demandava-se a instalação de novas porteiras na EFCB, a bem da segurança 
da população, em bairros como Guaianazes, São Miguel, Vila Matilde e inúmeras outras “vilas”. Nos anos 
1950, os impactos da “expansão periférica de fábricas e habitação popular a Leste, [que] gerava seus 
reflexos no centro” também foram debatidos no “Ante-projeto de um Sistema de Transporte Rápido 
Metropolitano”, enfatizando a necessidade prover melhor ligação Leste-Oeste da cidade (ANELLI, 2007). 
358 Das seis passagens previstas sobre aquela ferrovia no projeto de 1953, a Lei n° 4.845/1955 manteve duas 
apenas (Artur Ramos e Vila Matilde). 
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anos subsequentes, duas das quais estabeleciam ligação com a mesma ponte, na Casa 

Verde.  

Em pouco tempo, não apenas São Paulo deixou de ser um “conjunto de porteiras”, 

como os viadutos, de inquestionáveis e inadiáveis, passaram, eles próprios, a serem 

considerados problemas que se “proliferavam”. Depois da aprovação da lei de 1955, 

rarearam as correlações entre “viadutos” e o “progresso de São Paulo”. As obras 

inauguradas por Adhemar de Barros, como governador e prefeito, motivaram críticas à 

qualidade do projeto e da construção, aos atrasos e encarecimento das obras e à sua 

apropriação eleitoreira. Contudo, quando a “mania” dos elevados parecia converter-se em 

um “novo problema”, ao final da década de 1960, estava em jogo a construção da ligação 

entre o centro e a Radial Leste.359  

Em 1957, enquanto eram viabilizados os viadutos da Lapa, Rio Branco e 

Pacaembu, a Zona Norte de São Paulo era a segunda em concentração de bairros de alta 

renda, atrás apenas do “vetor sudoeste” (VILLAÇA, 2001, p. 138). As intervenções 

viárias viriam contribuir para valorizar os loteamentos que haviam, antes, sido o destino 

dos habitantes pobres da capital. Concomitantemente à melhoria do acesso ao bairro, nos 

anos 1950 e 1960, parte dos antigos moradores da Casa Verde mudou-se para as 

extremidades da cidade, nas mais diversas direções, como para a Brasilândia, a norte, 

Cidade Tiradentes, a leste, e Jardim Ângela, a sul (OLIVEIRA, 2008). Segundo Reinaldo 

Oliveira, os habitantes que saíram da Casa Verde eram predominantemente negros, 

enquanto os recém-chegados eram, sobretudo, descendentes de portugueses e japoneses 

(OLIVEIRA, 2008, p. 186). Portanto, se os viadutos contribuíram para atenuar o trânsito 

junto às porteiras, melhorar a circulação no “centro” e “desatravancar” o “progresso” no 

eixo de ligação com as pontes, eles não aproximaram da “cidade” o “povo” que os 

legitimou.  

O caráter inadiável e indiscutível da transposição das ferrovias deu pouca margem 

para um debate público dos aspectos técnicos das intervenções. Os vereadores, embora 

questionassem a qualidade dos projetos depois da execução, não discutiram o mérito das 

propostas antes de aprovar os recursos. As raras tentativas nesse sentido não tiveram 

ressonância, uma vez que sempre se retornava à urgência de qualquer intervenção. Em 

1952, João Sampaio (PR), “antigo ferroviário embora bacharel em Direito” argumentou 

que as travessias deveriam garantir a manutenção da “passagem franca” nas vias públicas 

 
359 “VIAS ELEVADAS, a nova mania”. O Estado..., 23/09/1969, p. 21. 
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existentes intervindo-se no nível do leito das estradas de ferro. Respondendo ao aparte do 

colega, o orador Nicolau Tuma (UDN) concordou e silenciou a controvérsia. Embora 

reconhecesse que a sugestão de Sampaio era “uma das idéias mais apreciadas pelos 

engenheiros que [tinha] ouvido”, Tuma apenas argumentou que qualquer solução, 

indistintamente, era urgente e imprescindível para atender “à maior segurança do povo e 

para maior rapidez do transporte coletivo”360. Em 1955, comemorando a aprovação do PL 

54/1953, Tuma discursou em nome da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços 

Públicos, consubstanciando o consenso articulado até então. No que parecia um ato falho, 

o vereador confirmava que o “povo” permaneceria condenado ao transporte em ônibus 

em mau estado e número diminuto, circulando pelas avenidas, pontes e viadutos: 

Do ponto de vista urbanístico, nós nunca tivemos objeções a este Projeto de Lei 
(...). A construção de avenidas (...) e a construção de pontes e viadutos eliminarão 
os obstáculos que hoje encontramos pela frente para que o trânsito possa se 
desenvolver melhor e para que se descongestione as nossas vias públicas, para 
que os nossos ônibus em estado precário e em número diminuto possam cobrir 
um número maior de viagens desafogando as filas, terminando o problema dessas 
imensas filas em sacrifício do povo.361 

Concretizando o viaduto Pacaembu  

Não resta dúvida que o referido fator “eleiçoeiro” em torno do viaduto Pacaembu 

é relevante, o que suas duas inaugurações – a da primeira pista inacabada, em 1958, e a 

da obra completa, quase concluída, no ano seguinte – certamente sinalizam. Durante a 

execução da obra uma placa indicava tratar-se do “grande plano de obras do prefeito” 

(Figura 2). Contudo, é importante, também, reconhecer os continuados investimentos 

municipais que antecederam aquela administração, sem os quais as cerimônias de 

Adhemar de Barros não teriam sido possíveis. Sem legalizar e executar as 

desapropriações, angariar recursos, elaborar os projetos e abrir a concorrência pública 

para sua construção, etapas que antecederam a posse do prefeito, em 1957, o viaduto não 

teria sido construído durante sua gestão. Tampouco seria Adhemar de Barros quem 

completaria o projeto viário anunciado nos anos 1920. O trevo de ligação entre a avenida 

e a ponte da Casa Verde foi concluído por volta de 1965.362 A oficialização do 

 
360 85ª Sessão Ordinária..., op. cit., 1952, p. 118-119. 
361  Atas e Anais... 464ª Sessão Ordinária realizada em 21/11/1955, publicada em D.O. em 23/11/1955, p. 
94, grifo meu.  
362 Em 1964, um vereador indicava que a obra seria realizada em breve e em 1965, o trevo parecia estar 
executado. Em 1968, ele foi incluído em uma lista de praças e jardins a serem urbanizados pela prefeitura 
municipal. Ver Atas e anais... 43ª Sessão Ordinária, realizada em 18/05/1964, publicada em D.O. em 
20/05/1964, p. 248; 11ª Sessão Extraordinária realizada em 23/04/1965, publicada em D.O. em 28/04/1965, 
p. 222; e “A PREFEITURA vai urbanizar”. O Estado..., 17/10/1968, p. 19. 
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“prolongamento da Avenida Pacaembu”, designado como “Avenida Dr. Abrahão 

Ribeiro”, entre a rua do Bosque e o trevo da ponte da Casa Verde, é de 1968.363 Nesse 

mesmo ano, eram finalizadas as obras de retificação do Tietê, iniciadas em 1945, assim 

como suas avenidas marginais, até a Penha (ZOLA, 2018, p. 155).  

 

Figura 2 - Viaduto Pacaembu em obras, em dezembro de 1958, visto do largo Brigadeiro Galvão. Arquivo 
Histórico de São Paulo. 

 

Em 1945, a poucos meses de deixar o cargo de prefeito, Prestes Maia assinou o 

Decreto n° 647, declarando de utilidade pública, para serem desapropriados, os imóveis 

necessários à abertura da avenida Pacaembu, da rua Camaragibe até a ponte da Casa 

Verde.364 Assinalando a “natureza urgente” da desapropriação de uma grande área, a 

expropriante garantia para si a “imediata imissão de posse dos imóveis atingidos”, 

buscando agilizar essa conflituosa etapa das obras.365 Com isso, o autor do Plano de 

Avenidas provavelmente desejava assegurar a continuidade de seu legado por seus 

 
363 São Paulo (Cidade). Decreto n° 7.592 de 30 de julho de 1968. Diário Oficial de São Paulo, 31/07/1968.  
364 São Paulo (Cidade). Decreto n° 647 de 14 de julho de 1945. 
365 Tratava-se de imissão de posse provisória dos bens, mediante depósito de um valor estipulado pelo 
Código de Processo Civil. 
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sucessores, findo o Estado Novo (1937 a 1945). Em 1952, o prefeito Armando de Arruda 

Pereira revigorou aquele documento por um novo decreto, de número 1.641.366 O texto 

divergia em relação ao decreto de Prestes Maia apenas quanto à origem dos recursos 

destinados às desapropriações, prevendo a abertura de novo crédito especial.367  

Não foi possível verificar quando as desapropriações foram iniciadas na Barra 

Funda, mas elas provavelmente foram concomitantes às gestões para obtenção de recurso 

para construir os viadutos, a partir de 1953. Em 1955, o parecer das comissões 

responsáveis pela análise do PL n° 54/1953 na Câmara informava que, naquele momento, 

as desapropriações referentes ao viaduto Pacaembu estavam concluídas a norte da 

ferrovia e em “fase final no lado Sul (Praça da Banana)”368. No ano seguinte, ao anunciar 

a abertura da concorrência pública para a construção da obra, a prefeitura assegurava que 

as desapropriações estavam resolvidas.369  

Comparando representações cartográficas de 1930 e 1954, percebe-se que a seção 

triangular da quadra formada pelas ruas Brigadeiro Galvão, Barra Funda e Pacaembu 

(antiga 7 de Setembro), por sobre a qual foi construído o viaduto, era bastante mais 

edificada nas décadas anteriores (Figura 3). Talvez isso justificasse a adjetivação de 

“exígua”, conferida pelo Correio ao apelidar, em 1948, a praça de “porto das bananas”, 

como visto acima.370 Considerando que esta quadra constituía a “praça da Banana” 

referida no documento oficial da Câmara Municipal em 1955, é plausível que o voo 

realizado pela VASP/Cruzeiro em 1954 flagrasse o terreno desimpedido com vistas à 

construção. 

 
366 São Paulo (Cidade). Decreto n° 1.641 de 08 de março de 1952.  
367 O decreto reporta-se às plantas 4950-P-781 e 3902-P-781 do arquivo do Departamento de Urbanismo 
da Secretaria de Obras, que não consegui localizar. As desapropriações previstas no decreto destinavam-se 
ao prolongamento da avenida Pacaembu, a obras complementares e à abertura da avenida do Emissário, 
entre o referido prolongamento e o Canal do Saneamento.  
368 Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 54. A informalidade da referência à praça desapropriada, no 
documento oficial, chama-me a atenção. A isso, acresce minha dificuldade em localizar qualquer 
documentação relativa às negociações entre a prefeitura e os proprietários dos terrenos para a construção 
do viaduto Pacaembu. Minhas consultas se concentraram principalmente, mas não apenas, nos arquivos da 
Câmara Municipal e do Departamento de Desapropriações da Prefeitura Municipal. Não estou sugerindo 
que tais informações não existam. No entanto, é significativo que eu tenha localizado apenas os registros 
de negociações relativas à primeira fase do prolongamento da avenida, nos anos 1920, como discuti no 
capítulo 2, e não nos anos 1950. 
369 “VIADUTO da Barra Funda”. O Estado..., 21/11/1956, p. 25. 
370 “O PORTO...”. Op. cit., 22/07/1948, p. 4. 
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Figura 3 – Indicação da “Praça da Banana” desapropriada pela prefeitura para a construção do viaduto 
Pacaembu. À esquerda, indicação em recorte do Mapa Topográfico SARA Brasil (1930) e, à direita, em 

recorte do Levantamento Aerofotogramétrico VASP/Cruzeiro (1952-1957), com dados de 1954. 

 

Embora o principal critério de viabilidade das intervenções elencadas no PL n° 

54/1953 fosse a existência de uma lei de desapropriação, designada por técnicos e 

políticos de “plano”, as várias “revigorações” dessas leis causaram confusão. No caso do 

viaduto Pacaembu, ainda que o texto legal mais recente fosse o Decreto n° 1.641/1952, 

ele não foi citado nem pelos analistas da prefeitura, nem pelos vereadores que deliberaram 

sobre o projeto de lei. O poder executivo referiu-se ao “plano” da avenida Pacaembu 

“aprovado pelo Decreto n° 647 de 14/07/1945”371. Já na Câmara, o Parecer Conjunto das 

Comissões de Finanças e de Obras e Urbanismo reportava-se ao Ato n° 1.551/1939, 

relativo à etapa anterior de prolongamento da avenida.372 Se a variedade de leis reiterando 

as diretrizes de intervenção pública indica a constância do “plano”, a falta de domínio 

sobre os marcos legais que o balizaram reflete, entre outras coisas, o descaso com os 

detalhes do projeto urbanístico em discussão. Os desavisos em série, desde esta etapa, 

prenunciavam as pendências fundiárias, alterações nos projetos ou mesmo o 

 
371 “Informação n° 3.976/55”. In: Processo n° 929 de 1953, op. cit., fl. 47. 
372 “Parecer Conjunto das Comissões Finanças e de Obras e Urbanismo”. In: Processo n° 929 de 1953, op. 
cit., fl. 53. 
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“esquecimento” de elementos tão fundamentais como rampas de acesso, que deixaram 

suas marcas nos viadutos executados nos anos seguintes.373 

Sucedendo-se às desapropriações e à aprovação da abertura de crédito pela 

Câmara Municipal, a engenheira civil Amália Pérola Cassab, da Secretaria de Obras, 

supervisionada pelo chefe da Divisão de Projetos, Américo Bove, assinou o anteprojeto 

do viaduto Pacaembu em novembro de 1956.374 Em seguida, a prefeitura abriu a 

concorrência pública para a execução das obras.375 A vencedora foi a firma “Alberto Badra 

e Miguel Badra Júnior Cia. Ltda”, que tinha, em seu portfólio, grandes obras de 

infraestrutura, como as de canalização e retificação do rio Tietê, um de seus primeiros 

encargos, em 1945. O engenheiro-arquiteto Miguel Badra Júnior (1919-1975), um dos 

sócios da empresa, era também diretor técnico da Cia. Terrenos Anastácio Ltda, 

responsável pelo loteamento de uma gleba localizada na várzea do Tietê e que, portanto, 

seria beneficiada pelo conjunto de investimentos públicos naquela área.  

Em janeiro de 1957, a prefeitura ainda não anunciara a vencedora da concorrência 

pública para a construção do viaduto Pacaembu, mas prometia divulgar o resultado em 

breve.376 Não foi possível descobrir se em agosto, quando a Divisão de Projetos da 

Secretaria de Obras apresentou uma modificação no projeto inicial do viaduto, 

deslocando em 6 metros os pilares centrais entre a EFSJ e a rua da Várzea, as obras 

estavam iniciadas.377 Em uma foto aérea de 1958, percebe-se que o prolongamento da 

avenida pela várzea foi simultâneo à construção do viaduto, transpondo o Canal de 

Saneamento e estendendo-se até a altura da rua Baronesa de Porto Carreiro, nas 

proximidades da margem esquerda do Tietê (Figura 4).  

 

 

 
373 A inauguração do viaduto da Lapa, prevista originalmente para 1958, atrasou dois anos pois o projeto 
não previra uma das vias de acesso e ainda tinha pendências fundiárias durante a execução. Ver “VIADUTO 
DA LAPA”. O Estado..., 19/03/1958, p. 11; “ENGANO na construção de um viaduto”. O Estado..., 
20/05/1958, p. 15; “A CONSTRUÇÃO do viaduto da Lapa”. O Estado..., 01/06/1958, p. 25; “ADIADA a 
inauguração do Viaduto da Lapa”. O Estado..., 13/06/1958, p. 10; “INAUGURAÇÃO do Viaduto da Lapa”. 
O Estado..., 22/06/1960, p. 12.  
374 São Paulo (Cidade). Secretaria de Obras. Departamento de Obras. Divisão de Projetos – Obras 1. Ante-
projeto do Viaduto Pacaembu. Planta e fachada de locação. Folha 1. Escala 1:200. Desenho n° 18.416 G, 
7/11/1956.   
375 “VIADUTO...”, op. cit., 21/11/1956, p. 25.  
376 “CONSTRUÇÃO do viaduto Pacaembu”. O Estado..., 12/01/1957, p. 8. 
377 São Paulo (Cidade). Secretaria de Obras. Departamento de Obras. Divisão de Projetos – Obras 1. Viaduto 
Pacaembu - Relocação dos pilares entre as ferrovias. Folha s/n. Escala 1: 200. Desenho n° 19.570 C-2, 
0,90 x 0,40, 26/08/1957. 
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Figura 4 – Prolongamento da avenida Pacaembu, entre as EFS e EFSJ e a rua Baronesa Porto Carreiro, 
próxima à ponte da Casa Verde, em 1958. Geoportal Memória Paulista.  

 

Possivelmente, ao referir-se à área entre os trilhos e o rio como “apenas uma 

várzea”, o vereador Grisi tinha em mente trechos como aquele a oeste do prolongamento 

da avenida Pacaembu, uma espécie de “vazio urbano” com construções esparsas, rodeada 

de bairros bastante construídos. Contudo, já era possível, na imagem de 1958, reconhecer 

os caminhos pelos quais seriam construídas nos anos seguintes as avenidas, algumas delas 

já então em obras, que hoje conectam a cidade a sul das ferrovias ao sistema viário do 

Tietê. Nesta área, que atualmente está totalmente edificada, com prédios industriais, 

comerciais, de serviços e residenciais, encontravam-se, então, o que parecem ser uns 

poucos galpões e fábricas. A qualidade da imagem e minhas limitações técnicas me 

impedem de assertar se à beira daqueles caminhos o que vejo são exclusivamente 

movimentações de terra, ou se havia, como me parece, favelas ao redor das atuais 

avenidas Ordem e Progresso, Marquês de São Vicente ou rua José Gomes Falcão. O que 

posso afirmar, comparando o registro de 1958 com fotos aéreas mais recentes, é que o 

que reconheci como “galpões” perduram no tecido urbano que se consolidou ao seu redor. 

Os “movimentos de terra” hoje são outros e aquilo que pode ter me parecido pequenos 

conjuntos de habitações precárias deu lugar a trevos arborizados ou a grandes edifícios.  
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Em 1959, as duas pistas, uma correndo no sentido do centro, outra no dos bairros, 

estavam construídas, embora seja possível verificar ainda os escoramentos da estrutura 

de concreto. O viaduto foi construído sobre os prédios das instalações ferroviárias, como 

é possível notar pelo vão entre as pistas, que seria fechado na década seguinte para dar 

lugar a mais faixas para os veículos (Figura 5). Um registro fotográfico tomado do viaduto 

captura um grupo relativamente heterogêneo de pessoas reunido na plataforma. Embora 

seja difícil confirmar com base neste registro o que faziam esses sujeitos naquele 

momento, me parece que uma parte, ao menos, estava à espera do trem, não sendo, 

tampouco, possível descartar que lá se encontrassem a trabalho. Identifico três mulheres, 

duas sentadas (abaixo e à esquerda do letreiro mais claro) e uma em pé, ao lado de uma 

criança (à direita da imagem, atrás do escoramento dos pilares) e uma vintena de homens. 

Um deles, de terno e maleta, à beira da plataforma (à esquerda) está afastado das rodas 

de conversa e das paredes onde alguns repousam ou leem o jornal. Outros parecem 

uniformizados e é possível que fossem funcionários da ferrovia. De costas, aparentemente 

sem camisa e levando um saco sobre os ombros, um sujeito parece bater à janela do 

edifício. Seria, ele também, um operário da estação? 

Outro registro do mesmo ano apresenta uma imagem panorâmica do viaduto 

recém-inaugurado, com vistas, ao fundo, para a várzea do rio Tietê e para o bairro da Casa 

Verde, localizado em sua margem direita (Figura 6). No primeiro plano, à esquerda, 

vemos o largo Brigadeiro Galvão – a praça que se formava na confluência da alameda 

Olga, da avenida Pacaembu e das ruas Cadete e Brigadeiro Galvão – recém asfaltada. O 

canteiro ajardinado ainda ostenta as placas de divulgação da obra pública e da construtora 

responsável. À esquerda do viaduto, o que se vê é o pátio de cargas da Sorocabana e, do 

outro lado dos trilhos, a propriedade fabril da família Maggi, provável parte no processo 

de desapropriação de terras a norte da ferrovia. É possível constatar, também, 

imediatamente à direita do viaduto, um galpão de madeira voltado para a rua Barra Funda.  
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Figura 5 – Viaduto Pacaembu sobre a estação Barra Funda, 1959. Arquivo Histórico de São Paulo. 

Figura 6 – Viaduto Pacaembu em 1959. Arquivo Histórico de São Paulo. 
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A ligação entre a avenida Pacaembu e a ponte da Casa Verde dependia da 

construção de um trevo. No volume “Planejamento” do Departamento de Urbanismo, 

legado pela administração de Adhemar de Barros, consta o projeto de lei de 

desapropriação para fins de utilidade pública, visando sua construção.378 O conjunto da 

intervenção viária, com viaduto, prolongamento, conexão ao sistema viário do rio Tietê 

e nome oficial foi concluído apenas em 1968, ratificando o plano esboçado para essa área 

nos anos 1920. 

Largo do perigo 

Nos anos 1950, a considerar contundentes textos jornalísticos, a metrópole 

paulistana tornara-se excessiva em extensão, número, raças e estados de origem de seus 

habitantes e, por isso, para o senso comum, perigosa.379 “Cidadãos” cobravam nas páginas 

impressas sua proteção contra a “fauna numerosa de desajustados e vencidos” que faziam 

com que a cidade crescesse “desproporcionadamente”380. Diariamente, “negros” (ou não 

brancos) desembarcavam “nas estações, dispostos a viver em nosso meio”381. Associados 

explicitamente ou não com as migrações internas, marcadores de raça identificavam 

aqueles que, fazendo a cidade crescer em demasia, promoviam cenas “na melhor das 

hipóteses, dignas de observação”382 ou mesmo de “verdadeira barbárie”383.  

Além das notícias policiais, editoriais e cartas de leitores contribuíam para 

infundir a sensação de perigo permanente, diagnosticando suas raízes e propondo a 

solução – no limite, a “justiça” feita com as próprias mãos. Esses textos, redigidos na 

primeira pessoa do plural refletiam as disputas no e pelo território de um sujeito coletivo 

que, pretendendo representar a voz de “todo cidadão”, defendia interesses de um grupo e 

 
378 Projeto de Lei n° 1917/1957, modificando a Lei n° 5.490/1958. A alteração referia-se aos termos da 
desapropriação dos imóveis necessários, flexibilizando o prazo previsto inicialmente, de cinco anos, para a 
declaração de utilidade pública, passando a vigorar “quando [a prefeitura] [julgasse] oportuno” 
(DEPARTAMENTO DE URBANISMO, 1961, p. 146–7).  
379 Como discuti no capítulo anterior, nos primeiros anos do século XX já encontramos manifestações de 
assombro face ao crescimento excepcional e inédito da cidade de São Paulo. Tal percepção perdurava no 
debate urbanístico dos anos 1950, bem como em outros campos disciplinares e, também, no senso comum. 
Como sugeriu Bruno Zorek (2019), não foi o crescimento em si o dado “novo” no debate público daquele 
momento, mas as inflexões em seus significados. A representação otimista do futuro da metrópole, 
correlacionando crescimento e progresso, passou a disputar a atenção com imagens pessimistas que, embora 
tampouco fossem inéditas, ganhavam crescentes adeptos, muitos arquitetos entre eles. A partir então, essas 
“duas representações fortes do futuro da metrópole” – a “glória” e a “tragédia” – “passaram a conviver, 
estabelecendo uma dinâmica discursiva tensa, marcada por tentativas ambíguas de acomodação de valores 
contraditórios e concorrentes” (ZOREK, 2019, p. 199). 
380 “PARA QUEM. apelar?”, O Estado..., 09/03/1950, p. 8. 
381 Idem, ibidem. 
382 Idem, ibidem. 
383 “NECESSIDADE de melhor policiamento da rua Direita”. O Estado..., 20/02/1950, p. 5. 
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em uma área relativamente circunscritos. Essa(s) voz(es) explicitava(m) que cenas de 

violência eram particularmente intoleráveis no centro e nos bairros residenciais habitados 

pelos estratos de maior renda. 

No início de 1950, possivelmente o mesmo jornalista anônimo que redigiu as 

matérias citadas acima reportou dois casos em que a polícia falhou em garantir a 

segurança na “nossa Capital, e principalmente em pleno centro”384. Em um domingo de 

carnaval, “seis ou oito” homens “pretos”, como informou o autor repetidas vezes, haviam 

atacado “como se estivessem loucos, rasgando suas vestes” uma senhora e sua filha na 

rua Direita, esquina com a rua Quintino Bocaiuva.385 Não sabemos se o autor estava entre 

os “terceiros (...) que, corajosamente [afrontando] todos os riscos” haviam travado uma 

luta hercúlea com os agressores, em defesa das vítimas.386 Contudo, o jornalista contribuía 

com uma investigação tão minuciosa quanto possível. Ele informava, “pelo que se pode 

apurar”, que os culpados “pertenciam a uma das Escolas de Samba que, sob o patrocínio 

de uma estação de rádio que ali perto [tinha] os estúdios, desfilavam pelo local”387. Dias 

depois, esse caso foi relembrado ao publicar-se o testemunho de “[u]m nosso 

companheiro” sobre um incidente na praça Clóvis Bevilacqua, onde “cinco malandros a 

fazer figurações no passeio” divertiram-se ao derrubar um transeunte que passara no meio 

deles.388  

Mantendo-se no anonimato, é difícil inferir as razões pelas quais o jornalista fazia 

campanha em defesa de “seu” centro. Contudo, ele deixava claro que não reportava fatos 

isolados, mas um estado geral das coisas. Os acontecimentos narrados eram evidências 

do total desamparo dos cidadãos, o que justificava a suspeita sobre um grupo de pessoas, 

muito mais numerosas do que os implicados nas agressões, que não deviam, por princípio, 

estar lá, pois não pertenciam nem se adaptavam àquele “meio”. No primeiro artigo 

publicado, o jornalista sugeria que a presença indevida dos “pretos” decorria do equívoco 

de uma estação de rádio ao “atraí-los” com seu desfile de escolas de samba. No segundo, 

o autor insistia que os “malandros” não eram “paulistas”.389 A cor daqueles sujeitos não 

era um mero detalhe, constituindo, ela própria, o sinal visível da intrusão, o que indica 

 
384 Idem, ibidem. 
385 Idem, ibidem. 
386 Idem, ibidem. 
387 “NECESSIDADE DE...”. Op. cit., 20/02/1950, p. 5.  
388 “PARA QUEM...”. Op. cit., 09/03/1950, p. 8. 
389 Idem, ibidem. 
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tanto a repetição desse “dado” ao longo dos textos quanto as reflexões tecidas sobre “o 

negro” em um deles. 

O medo motivava o jornalista a reivindicar um cotidiano de interações sociais com 

hierarquias bem estabelecidas e o mais homogêneas possível. Os textos foram publicados 

n’O Estado... na mesma época em que outro “anônimo” depreciava o povo “fingido” 

reunido no desfile de cordões no viaduto do Gasômetro, como visto acima. E, como 

naquele caso, o jornalista d’O Estado também tinha, como modelo, o “passado”, de um 

tempo em que todos se conheciam – talvez um remédio “provinciano” contra os excessos. 

Isso se reflete no uso repetitivo da primeira pessoa do plural – “nossa Capital”, “nosso 

meio”, “nosso companheiro” e mesmo “nosso negro”. Segundo o jornalista, “[aí] [estava] 

o que se [passava] com a gente de cor. O negro paulista [era] – nós sempre o conhecemos 

assim – trabalhador, modesto, respeitoso e pouco disposto a mostrar-se onde quer que 

[estivesse]”390. Os negros que ele definia como não paulistas, presumia-se que recém-

chegados à capital, “(...) não se [sabia] como, [procuravam] reivindicar o lugar que lhes 

[recusavam]”.391 Tal seria a explicação, segundo ele, das barbaridades a que ele e os 

“seus” estavam expostos. 

Esses textos apresentam elementos que seriam reconhecidos por Antônio Pierucci 

ao analisar os grupos paulistanos identificados politicamente com a “direita” algumas 

décadas e uma ditadura depois. Entre eles, vale destacar a centralidade da preocupação 

com a “segurança”, um “mal-estar ‘securitário’” (PIERUCCI, 2013, p. 68) que andava de 

mãos dadas com um moralismo em que se mesclavam tradicionalismo, 

convencionalismo, heterofobia e agressividade excludente, ou “racismo, para dizer numa 

palavra” (PIERUCCI, 2013, p. 63, grifo no original). Segundo o sociólogo, como um 

traço comum de seus informantes, existia “na memória dessa gente, um tempo, uma época 

de ouro (memória?) em que não havia tanto bandido, tanto drogado, tanto sem-teto” 

(PIERUCCI, 2013, p. 64). Nos anos 1980, esse tempo era imaginado como época marcada 

pela “inexistência de imigrados nordestinos” algo que já estava explicitado em um dos 

textos a que me refiro aqui, em 1950392. Outra questão que merece ser destacada das 

considerações de Pierucci é que o “medo”, fundado na percepção do aumento da 

criminalidade e da violência urbana, embora mais imaginária que real, era justificado por 

“evidências concretas”, muitas vezes respaldadas em “um verdadeiro delírio estatístico” 

 
390 Idem, ibidem, grifo meu. 
391 Idem, ibidem. 
392 Idem, ibidem. 
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(PIERUCCI, 2013, p. 65). Assim, a experiência da violência é, segundo o autor, 

indissociável, das narrativas sobre ela: 

 (...) Há uma espécie de jogo entre discursos e práticas, entre os fatos e suas 
narrativas sucessivas, no qual um lado confirma o outro, generalizando o medo 
para todos os pontos da cidade e todos os lugares do social. Os relatos de 
experiência da violência urbana têm alta dose de imaginário. Correm de boca em 
boca como algo por que todos já passaram. Ou vão passar, mais dia menos dia. 
Ou então há um filho, uma irmã, um colega, a namorada, sempre uma vítima ou 
testemunha ocular para narrá-la e dizer da sua onipresença. (PIERUCCI, 2013, p. 
67) 

Os dois “acontecimentos” publicizados n’O Estado... no início de 1950, embora 

bastante diferentes entre si, despertaram idêntica indignação em seu(s) autor(es). No caso 

da praça Clóvis Bevilacqua, contudo, o jornalista situou a ocorrência em um quadro de 

desamparo generalizado, indicando o que ele concebia como “nossa Capital”:  

A nossa situação é bem esta: nos bairros, assaltos a mão armada, roubo e tudo 
isso que diariamente os jornais noticiam; no centro os malandros da pior espécie, 
atravancando as ruas, jogando capoeira, exibindo armas e, não raro, molestando 
os desprotegidos transeuntes, como temos visto nos últimos tempos.393   

Não é demais destacar que o único “fato” concreto divulgado naquele artigo, 

baseado no relato de um colega do jornalista, era uma rasteira aplicada em um transeunte, 

com uma pitada de escárnio. Disso aos assaltos a mão armada havia um grande salto, este 

sim, me parece, afeito à dimensão “imaginária” do aumento da violência, articulando as 

práticas e discursos analisados por Pierucci. Também é bom pontuar que embora o 

jornalista parecesse perturbado com o fenômeno “recente” da violência, diretamente 

relacionada com o crescimento urbano “desproporcional” em curso naquele momento, 

suas denúncias expressavam incômodos que vinham “de longe”, no espaço e no tempo. 

A rua Direita, local de um dos incidentes, já nos anos 1930 era identificada como um 

ponto de lazer de negros que não necessariamente residiam nas suas proximidades 

(LOWRIE, 1938, p. 34).  

Nos anos 1950 essa rua também mereceu a atenção de Florestan Fernandes e 

Roger Bastide em suas pesquisas sobre relações raciais em São Paulo. Segundo os 

autores, a “invasão, pelo negro” da “outrora (...) mais elegante [rua] da cidade” havia 

motivado a transferência do footing de pessoas da rua Direita para a avenida Ipiranga 

(BASTIDE; FERNANDES, 2008, p. 165). Tal “invasão” não ocorreu sem resistência dos 

comerciantes locais. Estes apelaram não apenas à polícia - e, por que não, aos meios de 

comunicação a que tinham acesso - mas também ao braço não governamental da política 

 
393 Idem, ibidem. 
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urbana, para tentar reverter aquele processo. Em 1940, eles já haviam buscado o apoio da 

SAC a fim de evitar que “turistas ou estrangeiros” confundissem a metrópole paulistana 

com “Havana ou Addis Ababa”, ante a quantidade de “pessoas de cor” que “infestava” a 

rua Direita, espantando as “famílias”394. 

O Largo da Banana não chegou a ter um “status elegante” e possivelmente não 

estava entre os territórios nos quais o jornalista de 1950 considerava que “todo cidadão 

[tinha] o direito de sentir-se ao abrigo de (...) barbaridades”395. Contudo, o comércio 

realizado ao redor da estação, “com bancas de mascates, para vendas diversas” também 

desagradava alguns vizinhos, que se sentiam em “perigo”, embora não esclarecessem o 

porquê dessa sensação.396 A despeito da diversidade de pessoas e de usos cotidianos no 

Largo da Banana, menções àquele território apareceram, sobretudo, nas páginas policiais. 

Nelas, construiu-se a representação de um lugar existente, perigoso e vigiado. Contudo, 

tais perigos não diziam respeito às más condições ou ao alto custo de vida, mas, quase 

sempre, a crimes fúteis cometidos por pobres contra outros pobres, por negros contra 

outros negros.  

Essas notícias, que identifiquei a partir de 1955, compartilham com os textos 

anônimos de 1950 a construção de imagens racializadas do “perigo”. Contudo, diferente 

da rua Direita ou da praça Clóvis, reivindicadas pelos jornalistas em primeira pessoa, o 

Largo da Banana foi narrado em terceira pessoa. Não há, nas notícias que o mencionam, 

manifestações de espanto em relação aos casos de violência acontecidos, por exemplo, 

em “plena Barra Funda”. Ao contrário, como busco argumentar em seguida, era esperado 

e naturalizado que crimes brutais acontecessem por lá, mesmo quando as notícias 

reportavam casos que não tinham ocorrido no Largo da Banana. Assim, entre os anos 

1950 e 1960, o Largo da Banana contribuiu para trazer “concretude” às narrações sobre 

o que muitos consideravam um dos maiores males da metrópole contemporânea, a 

“violência urbana”. Com textos e imagens, as notícias policiais expunham o “perigo” que, 

da “periferia”, chegava à “cidade”. Nesse sentido, o Largo da Banana não era um “mundo 

à parte”, com “códigos próprios”, como seria mais tarde descrito, mas ao contrário, um 

território ansiosamente vigiado, muito por conta dos encontros que ele proporcionava.  

É possível que algumas das queixas apresentadas pelo crítico de arte e escritor 

Luís Martins (1907-1981), residente na Barra Funda, em sua coluna n’O Estado... sobre 

 
394 Carta à S.A.C., de 12 de agosto de 1940, citada em Morse (1953, p. 301).  
395 “NECESSIDADE...”. Op. cit., 20/02/1950, p. 5. 
396 “PERIGO”. O Estado..., 08/11/1953, p. 20. 
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o cotidiano do bairro, apontando problemas e responsabilizando os órgãos públicos, 

denunciassem, também, tentativas de controle nesse sentido. Em 1954, a Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos, CMTC, transferiu da Barra Funda para o Largo do 

Paissandu o ponto inicial de uma linha de ônibus com destino à Vila Nova Cachoeira. 

Com a mudança, os ônibus, vindo do centro, passavam pelo seu bairro já lotados. Segundo 

Martins, “[a] Vila Nova Cachoeira [era] um bairro afastado e pobre. Sua população [era] 

composta, na maioria, de gente humilde que, para ganhar o pão de cada dia, [era] obrigada 

a vir ao centro e voltar”397. A alteração na linha, na visão do jornalista, poupando 

moradores de além-Tietê de tomarem duas ou mais conduções até o centro, havia, 

contudo, prejudicado “operários, pequenos empregados e sobretudo, criadas domésticas” 

que trabalhavam na Barra Funda.398 

Não conheço os detalhes que motivaram a transferência do ponto final do ônibus 

para o centro da cidade. Contudo, Luís Martins tinha razão em perceber que a decisão 

afetava uma população numerosa proveniente dos bairros do norte do município e 

trabalhava na Barra Funda. Entre os “operários” citados pelo cronista, além das “criadas 

domésticas” e dos “pequenos empregados”, encontravam-se “carregadores”, “chapas” e 

“operários” da estrada de ferro que, por vezes, apareceram nas páginas policiais. Tratava-

se de moradores na Vila Nova Cachoeirinha, da rua “Um”, na Vila Brasilândia, da “rua 

D”, na Vila Siqueira, da Freguesia do Ó, do Parque Peruche, do Imirim ou do Jardim 

Peri.399 Tais notícias descreviam trajetos percorridos entre o Largo da Banana e os bairros 

da margem direita do Tietê, alguns deles localizados bastante além do rio.  No eixo oeste-

leste, vinham também à Barra Funda, moradores do “subúrbio de Jandira”, “da rua 22, 

lote 11” em Osasco, da “rua Imaruí, s/n, na Vila Maria”400 (Figura 7). Não se pode 

descartar que a ampliação do trajeto do ônibus, dificultando o acesso de trabalhadores 

informais em potencial, veio somar-se às “batidas” em busca de indivíduos “sem 

documento”, “em atitude suspeita” que chegavam à Barra Funda daqueles bairros, como 

veremos em seguida. 

 
397 MARTINS, Luís. “Com a CMTC”. O Estado..., 20/08/1954, p. 10. 
398 Idem, ibidem. 
399 Respectivamente: “PRESO o autor do homicídio da rua Candido Espinheira”. Correio..., 06/06/1957, p. 
20; “FRATRICIDA”. Diário da Noite, 12/06/1957, p.18; “RONDA das ruas”. Última Hora. São Paulo, 
06/02/1961, p. 10; “ESFAQUEADO”. Diário da Noite, 18/08/1958, p. 28; “ASSALTANTES atacam 2: 
pintor ferido a tiro”. Folha de São Paulo, 15/06/1965, p. 26; “PARA NÃO BEBER pinga à força assassinou 
um homem a facadas”. Diário da Noite, 05/01/1961, p.18. 
400 “CASAL de Assaltantes”. Diário da Noite, 19/09/1962, p. 32; “ASSASSINADO pelo rival com certeiras 
facadas”. Diário da Noite, 19/04/1960, p. 16. “ASSASSINOU um homem no Largo da Banana”. Diário da 
Noite, 02/05/1957, p. 20. 
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Figura 7 – Endereços registrados em notícias policiais que mencionam o Largo da Banana (1950-1960). 
Edição: Rinaldo Pinho. 

 

*** 

Em janeiro de 1961, o Diário da Noite informou seus numerosos leitores sobre a 

apuração de um homicídio cometido dois meses antes. A reportagem, com a 

desconcertante manchete “Para não beber pinga à força, assassinou um homem a 

facadas”, relatava o caso de Neogildo Pereira dos Santos, então com 21 anos, solteiro, 

sem residência fixa.401 Em um sábado de Finados, ele estivera, com sua companheira – 

“sua amásia Nina de tal” – em uma festa na casa de seu colega “Caetano de tal”, no bairro 

Jardim Peri, extremo norte de São Paulo. Por volta das 23 horas, os três conversavam na 

frente da casa, onde funcionava uma venda, quando Everaldo José Pinto, conhecido como 

“Vevê”, abordou-os para comprar “um litro de aguardente”402. Vevê “intrometeu-se na 

conversação do trio”, convidando-os a beber em sua companhia. Com a recusa de 

Neogildo, o intruso “enfureceu-se e aplicou-lhe algumas bofetadas”403. Então, Neogildo 

“sacou do punhal que tinha a cinta e desferiu dois pontaços no ventre de Everaldo”404. 

 
401 “PARA NÃO BEBER...”. Op. cit, 05/01/1961, p. 18. 
402 Idem, ibidem. 
403 Idem, ibidem. 
404 Idem, ibidem. 
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Vevê faleceu quinze dias depois, devido a uma infecção no ferimento, após ter recebido 

alta da equipe médica que o tratou no Hospital das Clínicas.405  

Neogildo dos Santos foi preso no Largo da Banana, como destacou a reportagem 

do Diário da Noite, logo no subtítulo (Figura 8). O contexto de sua prisão nada tinha que 

ver com a investigação do crime. Agentes da Delegacia de Roubos efetuavam uma 

“batida” no local e detiveram-no por “ali se [encontrar] em atitude suspeita e sem 

documentos”406. Durante o interrogatório “sobre suas atividades”, o jovem negro 

confessou algo que o incriminou. O Última Hora também divulgou a prisão do “marginal 

(...) elemento de maus antecedentes”, informando que a “suspeita” da polícia se fundara 

no fato de ele estar “em companhia de indivíduos já conhecidos da polícia”407. 

Acompanhando os textos, uma foto identificava “o homicida”.  

 

Figura 8 - Recortes das reportagens sobre a prisão de Neogildo Pereira dos Santos no Largo da Banana. Diário 
da Noite (esquerda) e Última Hora (foto à direita). 

 

A prisão de Neogildo Pereira dos Santos foi uma das treze ocorrências policiais a 

mencionarem o Largo da Banana entre 1955 e 1965, totalizando vinte e duas publicações. 

Isso representa metade dos textos jornalísticos sobre o Largo da Banana “existente” que 

compõem meu levantamento. Apesar desse universo reduzido de notícias, a frequência 

com que nele o nome do Largo da Banana aparece associado à criminalidade sinaliza um 

significado bastante preciso, no imaginário social, conferido pelas páginas impressas 

àquele território. Em metade das ocorrências, explicitou-se a não branquitude dos 

infratores e/ou vítimas, sua negritude na maior parte delas. 

 
405 “VÍTIMA de agressão morreu em casa: homicida preso!”. Última Hora, 05/01/1961, p. 9. 
406 “PARA NÃO BEBER...”. Op. cit., 05/01/1961, p.18. 
407 “VÍTIMA...”. Op. cit., 05/01/1961, p. 9.     
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A maioria das menções ao Largo da Banana “existente” e “perigoso” em jornais 

concentrava-se na última página do Diário da Noite, dedicada aos assuntos policiais.  O 

periódico era, nos anos 1950, um dos jornais de maior circulação em São Paulo, atingindo 

um universo de leitores amplo e diversificado.408 Esse jornal investiu na criação de 

vínculos com as camadas populares, adotando, assim como o Última Hora, uma 

linguagem própria do que se convencionou designar de “sensacionalismo” (ROMERO, 

2008, p. 19). Para tanto, mobilizou “equipamentos de ponta, profissionais experientes, 

articulistas internacionais, reportagens de impacto, notícias em primeira mão, anúncios, 

campanhas [e] concursos”, e conferiu centralidade às notícias policiais e aos escândalos 

(ROMERO, 2008, p. 16). Sua linguagem de forte apelo emocional mobilizava, entre 

outros recursos, manchetes grandes, destacadas do corpo da notícia, além de fotografias. 

As representações do “povo” que circularam em suas páginas deslizavam entre a 

condição de vítimas, ignorantes e perigosos, raramente reconhecendo-se esses sujeitos 

como cidadãos (ROMERO, 2008, p. 19). Portanto, o periódico contribuía para associar 

os perigos da metrópole contemporânea às camadas populares – a que pertenciam, 

presumo, muitos de seus próprios leitores. Para tanto, estereótipos extraídos da 

criminologia científica desempenhavam um papel fundamental, identificando os sujeitos 

perigosos “pela aparência, geralmente negros e pardos; pelo local de domicílio, 

geralmente bairros periféricos; ou pelo lugar de origem, basicamente o Nordeste” 

(ROMERO, 2008, p. 29). Assim, Romero argumenta que “(...) o leitor do jornal, pela 

repetição daqueles perfis, [era] diariamente estimulado a não esquecer que o criminoso, 

[fosse] qual [fosse], [vivia] em um bairro de periferia, em um bairro popular” (ROMERO, 

2008, p. 29). Com esse procedimento, o Diário da Noite contribuiu para administrar as 

fronteiras de participação popular, estabelecendo nexos entre as representações 

produzidas e a manutenção da ordem social na metrópole paulistana de meados do século 

XX (ROMERO, 2008, p. 118).  

Como pudemos constatar no início desta seção, a representação de uma metrópole 

perigosa não era exclusividade do Diário da Noite, nem se explica pelo fato de o jornal 

ter, como público-alvo, as “camadas populares”. No que tange à disseminação do medo, 

o jornal pouco diferia de outros que se pretendiam mais “sérios” (ROMERO, 2008, p. 15) 

 
408 Segundo a historiadora Mariza Romero (2008), o Diário da Noite, financiado por empresários, 
industriais e fazendeiros paulistas foi adquirido por Assis Chateaubriand em 1925, sendo incorporado, 
assim, ao patrimônio de um dos principais grupos de comunicação do país, os Diários Associados. 
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ou comprometidos com a “imparcialidade””, como, historicamente, se afirmava O 

Estado..., por exemplo409. Nos meios impressos, a estigmatização do Largo da Banana foi 

uma construção coletiva. Não há um periódico em que se mencione o Largo da Banana 

sem que ao menos uma dessas referências se reporte a casos de polícia. O segundo jornal 

em número de menções ao Largo da Banana é o Correio..., que com uma linguagem muito 

similar à do vespertino dos Diários Associados, expôs a “criminalidade” cotidiana 

constitutiva daquele lugar.  

As fotografias publicadas nesses jornais geralmente focavam os rostos dos 

indivíduos presos ou procurados. O “close” ou o recorte de outra imagem, contudo, não 

deixavam de sugerir o “cenário” em que se desenrolava a ação policial. Nos casos de 

detenção, os registros eram tomados no interior da viatura ou durante o interrogatório na 

delegacia410. Expondo a compleição dos suspeitos, os retratos os flagravam rindo no 

momento de sua prisão (Figura 8), desfigurados pelo susto, ou então mirando seus 

interrogadores, com ar “insolente”, talvez (Figura 9). Em um dos casos, envolvendo dois 

“operários” no Largo da Banana, o Diário da Noite retratou lado a lado a vítima e seu 

algoz. O que parece ser uma foto 3x4 apresenta Durvalino de Souza, assassinado a 

facadas, bem asseado, sério, de terno e gravata. Ao seu lado, aparecia Sebastião de 

Andrade, preso em flagrante, já “na ‘perua’ da R.P”411, com as roupas manchadas, 

possivelmente sujas de sangue (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
409 Para uma análise comparada das diretrizes d’O Estado... e o Correio..., dois títulos que se destacam em 
minha pesquisa, ver Schwarcz (2017). Para uma perspectiva mais abrangente sobre a história da imprensa 
no Brasil, ver Martins & Luca (2020). 
410 Apenas em uma notícia com foto, de 1962, retratou-se o delegado, em seu local de trabalho, debruçado 
sobre o caso. Contudo, a bem dizer, como veremos em seguida, não havia, naquela investigação, nenhum 
rosto suspeito para ser reproduzido. “AINDA CERCADA de mistério a morte do jovem ‘Nisei’”. Diário 
da Noite. São Paulo, 20/09/1962, p. 24. 
411 “ASSASSINADO...”. Op. cit., 19/04/1960, p. 16. 
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Figura 9 – Fotos publicadas em notícias de crimes ou detenções no Largo da Banana e/ou envolvendo seus 
trabalhadores. Fonte: Diário da Noite, 19/04/1960; 19/09/1962; 12/06/1957. 

 

A considerar o balanço entre prisões e crimes, o Largo da Banana era tão ou mais 

vigiado quanto perigoso: os suspeitos eram presos no Largo da Banana.412 No suposto 

caso de fratricídio, aquele não era nem local da “cena de sangue”, nem da prisão, mas o 

local onde vítima e suspeito “costumavam trabalhar como ‘chapas’ (carregadores)” e 

onde ambos foram vistos “bebericando” na noite do crime, antes de tomarem o caminho 

para casa.413  

Nos registros, saltam aos olhos as condições incertas de existência de pessoas 

pobres, de sobrenome, idade ou estado civil desconhecidos, sem residência fixa ou 

habitando as extremidades da cidade, em ruas nomeadas por letras e números.414 

Transparece a precariedade do trabalhado informal, “costumeiro”, desempenhado por 

“operários” de qualificação ignorada. A informalidade com que esses sujeitos habitavam 

a metrópole podia tornar-se despistadora quando localizá-los se tornava um objetivo, 

como em uma investigação policial. A descoberta da identidade do autor de um homicídio 

cometido em 1955 por um carregador do pátio ferroviário, com testemunhas oculares, foi 

dificultada pois só se conhecia o fugitivo por “prenome e apelidos”415. A principal pista 

dos policiais para identificar “Rubens de tal” era “um antigo endereço” do procurado: 

 
412 O Largo da Banana é apontado como “cena do crime”, entre desordens (1), ferimentos (1), assaltos (1), 
tráfico de drogas (1) e homicídios (2) em seis das treze ocorrências divulgadas. Em cinco, ele foi apenas o 
local de prisão. Em uma, ele toma parte na reconstituição do percurso dos envolvidos na noite do crime, 
em outra não há nenhuma ligação concreta entre o crime e o Largo da Banana.  
413 “FRATRICIDA”. Op. cit., 12/06/1957, p.18. 
414 Apenas duas vítimas de homicídio residiam em local relativamente próximo ao Largo da Banana. O 
operário Durvalino de Sousa, de 39 anos, residia na rua Tanabi, 34, na própria Barra Funda, e José Vieira 
de Oliveira, de 23 anos, assassinado na rua Cândido Espinheira, morava na rua Homem de Melo, em 
Perdizes. “ASSASSINADO...”. Op. cit., 19/04/1960, p.16; “PRESO...”. Op. cit., 06/06/1957, p. 20. 
415 “ASSASSINOU...”. Op. cit., 02/05/1957, p. 20. 
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uma pensão na rua Voluntários da Pátria, onde haviam residido outros cinco “Rubens”. 

Com “muita diligência”, os investigadores levaram um ano e meio para descobrir que o 

foragido, conhecido como “Costeleta”, “Barbosinha” ou “Turco” era Rubens Monteiro 

de Souza.416 Se em 1955, a notícia indicava que o crime ocorrera próximo ao Largo da 

Banana, em frente a um bar na rua Brigadeiro Galvão, na de 1957 o Largo da Banana 

ocupava o centro da manchete (Figura 10).  

 

Figura 10 – Quando o Largo da Banana foi manchete. Diário da Noite, 02/04/1957. 

 

Fotos e textos tornavam legíveis os corpos perigosos, capazes de crimes bárbaros, 

como fratricídios, homicídios passionais ou decorrentes de brigas de bar que, em algum 

momento, passavam pelo Largo da Banana. Se não havia foto, indicava-se que a agressão 

fora cometida, por exemplo, “por um preto não identificado”417. Quando, em 1957, Nelson 

Benedito de Oliveira apresentou um álibi em um caso de assassinato com uma “facada 

certeira no coração”, a notícia não deixou margem de dúvida sobre sua culpa. Enfatizou-

se que ele tinha passagem pela polícia e fora apontado por testemunhas no “Salão do 

 
416 Idem, ibidem. 
417 “ESFAQUEADO”, op. cit., 18/08/1958, p. 28. 
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Reconhecimento” e no “Livro dos Ladrões”. A reportagem do Correio... indicava os 

próximos passos das investigações: “localizar uma mulher de cor que o acompanhava na 

ocasião do crime”418. 

Os “desajustados” do Largo da Banana também podiam ser descritos pela 

irracionalidade. Essa é a tônica do relato jornalístico sobre a prisão do operário Honorato 

Botelho, “sem residência nem qualificação ignoradas (sic)”419, detido enquanto trabalhava 

no Largo da Banana em 1955. Os registros no Correio... e na Folha da Manhã não 

especificaram as “desordens”420 ou “inúmeros desatinos”421 que teriam motivado a 

solicitação de uma intervenção policial. A notícia era sobre o que se sucedera após sua 

apreensão. Recolhido, com sacrifício, à viatura, Botelho teria atacado o motorista, que 

perdeu o controle do veículo, chocando-se com um vagão de cargas estacionado em um 

desvio da Sorocabana. Ambas as reportagens enfatizaram a “demência” do operário. A 

primeira referiu-se a “um indivíduo que se presumia sofresse das faculdades mentais (...), 

o qual promovia desordens no Largo da Banana, na Barra Funda”, chamando-o, também, 

de “débil mental”. Enquanto isso, o Correio...., que já empregara a palavra “demente” no 

título, repetiu-a em todos os parágrafos, destacando, ainda, a dificuldade dos policiais em 

“dominar” o “louco”.  

À “pinga”, à “força bruta”, à “loucura” e à futilidade das vidas e das mortes, 

somava-se a presença de “viciados”, “traficantes” e “malandros”. Em 1960, Carlos Luís 

Ferreira, conhecido como “Carlão”, em poder de alguns “pacotinhos de maconha”422, foi 

preso no Largo da Banana pelo Setor de Entorpecentes da Delegacia de Costumes. É o 

que informou O Estado... em uma nota curta. No Correio..., a mesma notícia foi 

apresentada com mais minúcias, incluindo uma fotografia do preso durante a detenção. 

Nesse jornal, Ferreira aparecia retratado como um traficante de maior calibre, embora 

fique claro que a droga apreendida se reduzia ao que poderia caber em uma latinha. 

Segundo a notícia, Ferreira tinha 25 anos, não tinha residência fixa e possuía uma banca 

de jornal no Largo da Banana. Vasculhada a “banca dos malandros”, os policiais 

encontraram “dezesseis pacaus de maconha” em uma lata e “inúmeros indivíduos 

viciados”423. Tornando incontáveis os entorpecidos crônicos que orbitavam a banca de 

 
418 “PRESO...”. Op. cit., 06/06/1957, p. 20. 
419 “DOIS FERIDOS no desastre”. Folha da Manhã. São Paulo, 11/10/1955, p. 8. 
420 Idem, ibidem.  
421 “ATACADO pelo demente”. Correio..., 11/10/1955, p. 14. 
422 “TRÁFICO de entorpecentes”. O Estado..., 15/07/1960, p. 13. 
423 “COLOCOU banca de jornais para traficar maconha”. Correio..., 15/07/1960, p. 16. 
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jornal no Largo da Banana - todos obviamente perigosos, infere-se do texto - percebe-se 

que a dimensão conferida pela notícia à prisão de “Carlão” extrapolava largamente o seu 

cacife como traficante. 

Dada a precariedade das condições de vida depreendidas das reportagens em que 

os “pretos” do Largo da Banana apareciam como criminosos, não surpreende que 

eventualmente esses emergissem como “vítimas”, não apenas de outros “pretos”, mas 

também do “frio que [assolava] a capital”424. Em junho de 1961, o primeiro vitimado pelo 

inverno paulistano foi Herculino Frederico dos Santos, de 45 presumíveis anos, 

conhecido como “Preto Catumbi”, no Largo da Banana. Como relatou a Folha de São 

Paulo, o “indigente” foi encontrado, durante a madrugada, na porta do prédio 71 da 

avenida Pacaembu, “tiritando, enregelado”425. Ao ser socorrido, “teve apenas tempo para 

dizer ‘estou com fome e frio’ antes de morrer”426. O jornal informava que embora tivesse 

“família, costumava dormir ao relento, sob o viaduto que liga a Barra Funda à Casa 

Verde”427. Essa morte, assim como a “de outro homem de cor preta, aparentando 35 anos 

de idade”, na estação da Sorocabana na praça Fernando Prestes, na mesma noite, foi 

também divulgada no Correio...428  

Alternadamente criminosos ou vitimados, os “pretos” do Largo da Banana 

mereceram a ojeriza ou a compaixão, mas não foram reconhecidos como cidadãos, 

podendo ser alvo de punição ou caridade, mas não de direitos. As notícias não visavam 

levantar um debate público sobre as desigualdades sociais, a discriminação racial ou a 

necessidade de políticas públicas - de habitação ou de trabalho, por exemplo - muito 

menos aventavam a superação desses problemas. Ao contrário, à semelhança do que 

observou Pierucci (2013), miséria, processos de racialização e criminalidade se 

articulavam no discurso social, sobretudo para justificar o distanciamento e a 

“autopreservação” – a “legítima defesa”, estimulada em todos os periódicos consultados. 

Como nos casos reportados no centro da cidade em 1950, as notícias ensinavam, pela 

repetição, a reconhecer os suspeitos e os territórios em que sua presença era vigiada de 

perto. O Largo da Banana foi, assim, divulgado como um lugar a ser evitado por pessoas 

 
424 “FRIO já fez duas mortes”. Folha..., 17/06/1961, p. 9. 
425 Idem, ibidem. 
426 Idem, ibidem. 
427 Idem, ibidem. 
428 “MORRERAM de frio na madrugada de ontem”. Correio..., 17/06/1961, p. 16. O nome do homem 
morto no Largo da Banana diferia um pouco da publicação na Folha... – Herculano, ao invés de Herculino. 
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de “boa família”, ideia que seria perpetuada, como veremos no próximo capítulo, quando 

ele foi ressignificado como o “berço” negro e desaparecido do samba.  

Por volta de 1962, prescindia-se de qualquer “acontecimento” novo para que o 

significado “perigoso” do Largo da Banana fosse acionado. Em setembro daquele ano, 

Kotaka Kunihira, de dezoito anos, residente em Suzano, foi encontrado morto na rua 

Dona Elisa, em frente ao prédio 137, a duas quadras da estação Barra Funda, às 6 da 

manhã. O cadáver apresentava numerosas fraturas, “inclusive (...) o crânio parcialmente 

esmagado”429. O laudo apresentado pelos médicos legistas apontava um caso de 

atropelamento. Contudo, quando o delegado Neiva de Lima retornou de suas férias 

regulamentares, reabriu a investigação. Segundo ele, havia “uma série de pontos 

obscuros” que desejava esclarecer antes de “chegar a uma convicção absoluta de que a 

morte do rapaz ocorreu acidentalmente”430. Nenhuma evidência levava a morte de 

Kunihira ao Largo da Banana, a não ser a imaginação do delegado, convicto da culpa dos 

malfeitores que o “infestavam”431. Para alguém que insistia encontrar-se, naquele 

momento, no “marco zero das investigações”, Neiva de Lima apresentava duas teses 

bastante detalhadas. Ou a morte estava “calcada numa luta corporal” entre a vítima e 

“alguns malfeitores”, ou então tratava-se de um acidente “mas mesmo assim com um 

crime a ser apurado”. Kotaka Kunihira teria sido  

(...) vítima de uma “curra” por parte de perigosos indivíduos que infestam o Largo 
da Banana, na Barra Funda. É provável que Kotaka, vendo-se perseguido pelos 
malfeitores, tivesse subido apressado na árvore. Ao atingir o ponto mais alto, 
talvez tivesse caído (...). Se ficar provado isso, aqueles que perseguiram o moço 
responderão criminalmente.432 

Ainda em 1962, o Largo da Banana foi outra vez identificado como “caso de 

polícia”, desta vez no Correio... A menção não decorria de nada concreto, mas emergiu 

em uma reflexão “filosófica” sobre qual seria a melhor a estratégia da Guarda Civil – se 

a “palavra” ou o “cassetete”. O texto sarcástico, intitulado “Demostenes e a Guarda-

Civil”, reprovava a introdução de um “curso de oratória” naquela instituição. O jornalista 

satirizava algo que lhe parecia inconcebível: que “os mantenedores da ordem 

[dominassem] a plebe inquieta somente com o verbo”433. Em meio a uma série de casos 

hipotéticos em que a Guarda Civil aplacaria a insatisfação popular diante da fome e do 

 
429 “AINDA CERCADA...”. Op. cit., 20/09/1962, p. 24. 
430 Idem, ibidem. 
431 Idem, ibidem. 
432 Idem, ibidem. 
433 “DEMOSTENES e a Guarda-Civil”. Correio... 17/05/1962, p. 5.  
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elevado custo de vida com sua retórica, apenas um lugar real da cidade foi mencionado, 

ao fim do texto. Escolhido a dedo, o Largo da Banana arrematava a eloquente defesa “do 

cassetete, [da] bomba de gás e [do] ‘brucutu’” na abordagem de seres irracionais, viciados 

e furiosos:   

O orador-policial irá dominando as fúrias até que um dos ouvintes sugira que 
todos se retirem – em fila, cantando hinos sacros – para o recesso de seus lares.  
Limpa a praça o orador-policial se apresentará ao inspetor: “Falante número tal, 
missão cumprida: o comício contra o elevado custo de vida foi dissolvido na paz 
do senhor, ante a minha palavra”.  
Antes de sair, no entanto, ouvirá outra ordem: “Vai Corça Cirinita, saltando nos 
pés de Bronze, à Barra Funda, no largo da Banana. Com a lâmina do teu candente 
verbo, reduz à impotência um maconheiro doido armado a navalha”.434  

  

O sentido da aposição do Largo da Banana ao contexto descrito dispensava 

maiores explicações. No mesmo ano e no mesmo jornal, quando o “custo de vida” não 

foi tratado como caso de polícia, mas de justiça social, o Largo da Banana ainda precisava 

ser introduzido aos leitores. Criticando a “exploração da miséria” no comercio de frutas 

como a laranja e a banana, um artigo esclarecia: 

Todos os dias, toneladas [de banana] são descarregadas nesta Capital, na Estação 
da Barra Funda, no local denominado pelo público Largo da Banana. Ali se 
processa a distribuição pelo sistema de venda pela melhor oferta. E sempre 
sobram frutas, que os donos mandam despejar na várzea do Tietê, de modo que 
não venham a pesar no mercado, provocando a baixa (...). Ante a gravidade do 
assunto, o governo vai, forçosamente, assumir atitude enérgica, de modo a punir 
os atravessadores, os especuladores do “mercado negro” e aproveitadores sem 
escrúpulos, para os quais a miséria do povo é pura ficção.435 

Ao sentido perigoso certeiro que foi se construindo sobre o Largo da Banana a 

partir de 1955, correspondeu sua difusão por uma área de contornos pouco precisos. O 

Largo da Banana localizou ocorrências no pátio de cargas da estação436, nas porteiras da 

Sorocabana437, na estação da Barra Funda e nos bares frequentados pelos carregadores, na 

rua Brigadeiro Galvão438. Quando o cadáver de Kotaka Kunihira foi encontrado na rua 

Dona Elisa, a suspeita de homicídio também recaiu sobre os “malfeitores do Largo da 

Banana”439. Assim, entre os anos 1950 e 1960, a considerar os documentos consultados, 

a territorialidade do Largo da Banana parece ter sido demarcada a partir dos percursos 

 
434 Idem, ibidem, grifo meu. 
435 “EXPLORADORES...”. Op. cit., 12/06/1962, p. 6. 
436 “ATACADO...”. Op. cit., 11/10/1955, p.14. 
437 “ESFAQUEADO”. Op. cit., 18/08/1958, p. 28. 
438 “MORREU em consequência da agressão”. Folha da Manhã, 20/10/1955, p. 6.  
439 “AINDA CERCADA...”. Op. cit., 20/09/1962, p. 24. 
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percorridos por “chapas”, “operários”, “indigentes”, “pretos”, “traficantes” e “dementes” 

pela Barra Funda.  

Viaduto perigoso  

A viabilização do viaduto Pacaembu correu paralelamente à divulgação de 

notícias criminais relacionadas ao Largo da Banana. Entre 1955 e 1965, a área de 

intervenção foi desapropriada, a obra foi construída, inaugurada duas vezes e conectada 

à ponte da Casa Verde. Contudo, diferente do que anunciara o debate imediatamente 

anterior à aprovação da intervenção, essa realização não foi celebrada como manifestação 

de progresso da metrópole moderna e industrial ou de um plano executado conforme o 

cronograma. Ao contrário, o viaduto parecia chegar atrasado, mal-acabado e insuficiente 

para atender às necessidades da vida na metrópole.  

Como comentei anteriormente, a primeira notícia mencionando o Largo da 

Banana, entre as que pude levantar, falava sobre um comício eleitoral e coincidiu com o 

protocolo do projeto de lei para obtenção de recursos para a construção de diversas 

passagens sobre as ferrovias, o viaduto Pacaembu entre elas. Contudo, na época, não 

houve articulação entre esses eventos no discurso público. Exceto durante as 

inaugurações do viaduto e, depois disso, quando Herculino de Freitas sucumbiu pelo frio, 

o Largo da Banana e o viaduto Pacaembu somente reapareceriam na mesma notícia em 

1969, o que analisarei na próxima seção. A despeito de suas localizações aproximadas, 

nos jornais, as histórias do Largo da Banana e do viaduto Pacaembu poucas vezes se 

encontraram antes que Geraldo Filme os colocasse em relação, como veremos em 

seguida. 

A partir de 1955, quando estavam em curso as desapropriações para a execução 

do viaduto, o largo passou a figurar com mais recorrência nos noticiários, quase 

exclusivamente nas páginas criminais. A partir de 1962, um pouco antes da conclusão do 

trevo de ligação entre a avenida Pacaembu e a ponte da Casa Verde, as notícias sobre o 

Largo da Banana “existente” rarearam, sem desaparecer até, pelo menos, 1974. Não 

acredito que a estigmatização do Largo da Banana tenha decorrido de um esforço 

coordenado para legitimar a intervenção viária.  No entanto, ao ser nomeado, em vez de 

eliminar um território antinômico à imagem da metrópole moderna e industriosa, o Largo 

da Banana conferiu sentido ao viaduto, também ele “perigoso”. Tensionando o “atestado” 

de sucesso e a certeza do progresso da capital paulista, a inauguração do viaduto “no largo 

da Banana” expôs algumas das fraturas daquele imaginário. Assim, ao indicar a 
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localização do viaduto “no largo da Banana”, em 1958, O Estado... vinculava a imagem 

da obra inacabada e mal construída ao território tido como perigoso.  

Passadas algumas semanas da inauguração, O Estado... anunciou a “ruína” do 

viaduto Pacaembu. Na realidade a nota relatava o tombamento de uma viga de concreto 

protendido, projetada sobre o leito da ferrovia quando falharam os freios do caminhão 

que a transportava.440 A fotografia do tamanho de quase um quarto de página que 

acompanhava a pequena nota focalizava o “vazio” da pista inacabada e a estrutura com 

ares de ruína (Figura 11). Da outra pista, uma pequena multidão observava aquela cena 

espetacular. Embora a imagem não seja muito nítida, é possível constatar que a estrutura 

do viaduto, erguida entre os edifícios da estrada de ferro, não eliminou o espaço de 

trabalho ao redor do qual se articulava o Largo da Banana. 

 

Figura 11 – “Ruiu o Viaduto Pacaembu”. O Estado..., 13/11/1958.  

 

 

 
440 “RUIU...”. Op. cit., 13/11/1958, p. 56. 
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O Estado... ainda divulgaria mais uma catástrofe no viaduto em fevereiro do ano 

seguinte, quando outro caminhão, transportando toras de madeira, “tombou 

espetacularmente, aliviando-se da sua carga”441. No mês seguinte, o jornal anunciou para 

abril a nova previsão para a inauguração definitiva, que seria concomitante à conclusão 

da ligação com as pontes da Casa Verde e do Limão442, intervenções essas que seriam 

todas adiadas mais algumas vezes443. O Estado... nada publicou sobre a inauguração 

definitiva, em 9 de julho daquele ano. A Folha da Manhã, ao fazê-lo, apresentava uma 

imagem quase contrária àquela encampada por O Estado... no ano anterior, destacando 

as vantagens técnicas do concreto protendido empregado na construção dos tabuleiros. 

Segundo a nota, isso “permitiu que as obras fossem realizadas sem necessidade de 

interrupção do tráfego”444.  Nesse contexto, o Largo da Banana não era o dado central para 

localizar um viaduto inaugurado torpemente, como o foi em 1958. Ele ressurgiu entre 

parênteses e entre aspas, para melhor situar a obra de engenharia que “[ligava] a praça 

Brigadeiro Galvão (‘largo da Banana’) à rua do Bosque”445.  

Nas notícias sobre o viaduto Pacaembu, coincidentemente ou não, a referência ao 

Largo da Banana tinha mais destaque quando se tratava de deslegitimar a obra. Em outros 

contextos, como na matéria da Folha da Manhã, a referência a ele constituía uma 

informação secundária ou, então, não apareceu. Todavia, o recurso ao nome informal para 

situar o logradouro oficial, em 1959, indica a realidade, não superada com a inauguração 

da segunda pista, de que o viaduto não eliminara o largo. Ouso sugerir que a sobrevivência 

do Largo da Banana suscitou incômodos iguais ou maiores que o trânsito ou o 

crescimento “excessivo” da grande metrópole que São Paulo afinal se tornara, cumprindo 

as previsões dos anos 1910. A materialização do “plano” na obra construída não foi, nem 

seria capaz de aliviar nenhum desses desconfortos e isso não porque a obra chegava tarde 

demais ou fora mal executada, mas porque essa simples coexistência expunha o que não 

se desejava ver da metrópole reivindicada como a mais “moderna”, “industrial” e 

“desenvolvida” do país e mesmo da América Latina.  

As tragédias que acompanharam a construção do viaduto Pacaembu, como era de 

se esperar, não terminaram com a tardia finalização das obras. Em 1963, quando a questão 

eleiçoeira ficara para trás, foi com menos dramaticidade que se relatou outro acidente. 

 
441 “DESPENCOU do Viaduto”. O Estado..., 28/02/1959, p. 8. 
442 “VIADUTO PACAEMBU”. O Estado..., 07/03/1959, p. 9. 
443 “MONUMENTO a Caxias”. O Estado..., 09/04/1959, p. 11. 
444 “INAUGURAÇÃO do Viaduto Pacaembu. Folha da Manhã, 09/07/1959, p. 9. 
445 Idem, ibidem. 
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Quando dois caminhões se chocaram devido à “densa neblina”, um deles, que 

transportava vários operários com destino a Guarulhos, teve uma de suas grades laterais 

arrancadas. A nota, contudo, assegurava que os cinco passageiros projetados para fora do 

veículo feriram-se “levemente”446. Nenhuma das notícias, mesmo as mais críticas a 

Adhemar de Barros e às suas inaugurações, preocupou-se em trazer à tona a gravidade 

dos incidentes. Os estragos eram “de pequena monta”447 e não havia “vítimas”448. 

Entretanto, o adjetivo “pequeno” não se coaduna com os efeitos de toras de madeira, vigas 

de concreto e de pessoas despencando de caminhões. 

Parece, assim, que as disputas travadas na imprensa em torno do viaduto não se 

traduziam em percepções diferentes sobre o papel da política urbana e de urbanização, ou 

sobre quem deveriam ser seus beneficiários. Os retratos do viaduto “em ruínas” não 

chegavam a tocar nas condições violentas de feitura da metrópole ou dos perigos 

cotidianamente enfrentados pelos operários da Sorocabana, de Guarulhos e de alhures 

que a habitavam. Após sua inauguração, pouco ou nada se questionou sobre o fato de que 

aquela infraestrutura não necessariamente encurtava as distâncias para as populações que 

viviam além das porteiras e dos rios. Somente desconsiderando essas pessoas seria 

possível que se avaliasse os estragos dos “acidentes” como de “pequena monta”.  

Curiosamente, o “Largo da Banana” parece não ter existido apenas na Barra 

Funda. Nos requerimentos e indicações na Câmara Municipal, encontra-se outro largo 

homônimo, também informal, na Vila Anastácio, subdistrito da Lapa. Em 1972, 

moradores encaminharam um abaixo-assinado para que “a praça sem nome ali existente 

– o antigo Largo da Banana – fosse denominada Praça Padre Arnaldo”, em homenagem 

ao primeiro vigário do bairro.449 Com o pedido de nomeação, os signatários demandavam 

obras de urbanização. Solicitavam a instalação de serviços como iluminação e telefones 

públicos, assim como uma ponte sobre um córrego.450 Havia, assim, pelo menos uma outra 

praça “sem nome” na capital, com a mesma designação informal e em relação à qual a 

população pautava demandas por melhorias urbanas, na segunda metade do século XX.451   

 
446 “DESASTRE”. O Estado..., 28/05/1953, p. 18. 
447 “RUIU...”. Op. cit., 13/11/1958, p. 11. 
448 “DESPENCOU...”. Op. cit., 28/02/1959, p. 8. 
449 “434ª Sessão Ordinária de 29/09/1972”.  Diário Oficial. Ano LIXXII, n° 189, 4/10/1972, p. 61. 
450 Idem, ibidem. 
451 Em 1956, uma notícia sobre um assalto a posto de gasolina na “Praça da Banana” também deixa dúvidas 
sobre sua localização. “CAPTURADO em São Miguel Paulista um assaltante de posto de gasolina”. 
Correio..., 29/08/1956, p. 9. 
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Existência fugidia  

A construção do viaduto Pacaembu não foi a causa maior do “desaparecimento” 

do Largo da Banana. É coerente, a partir da análise desenvolvida até aqui, sugerir que 

isso esteve mais relacionado com a desintegração das sociabilidades organizadas em 

torno da estação Barra Funda. Nesse processo gradual, mais próximo do final do século 

XX que de seu início, podemos, talvez, situar o desaparecimento do Largo da Banana, 

entendido como um lugar de acontecimentos cotidianos na cidade. Se assim for, isso foi 

simultâneo, e não anterior, ao início de sua construção como “berço desaparecido” de 

memória e de tradições de um samba paulista.  

Em 1966, foi inaugurado o edifício do Entreposto Terminal São Paulo da 

CEAGESP, ainda hoje em funcionamento na Vila Leopoldina452. Isso sinaliza que, já 

então, importantes funções antes concentradas na Barra Funda, como o abastecimento de 

alimentos, estavam sendo transferidas para outros pontos da cidade. Contudo, em 1977, 

o pátio de cargas da Barra Funda ainda funcionava.453 Ele seria desativado para dar 

passagem à linha Leste-Oeste do Metrô, já em debate em 1974, mas cujo projeto 

“definitivo” seria anunciado na imprensa apenas em 1978.454 A antiga estação de 

passageiros funcionou até a inauguração do Terminal Intermodal da Barra Funda, em 

1988.455 

Em 1967, seguindo-se à inauguração do novo edifício da CEAGESP, a prefeitura 

mandou edificar os baixos do viaduto Pacaembu para abrigar uma organização 

assistencial da Cúria Metropolitana.456 Pouco depois, o vão entre as duas pistas 

inauguradas em 1959 foi fechado, ampliando o número de faixas para os veículos no 

viaduto.457 Aos poucos, depósitos, armazéns e equipamentos industriais foram 

desativados. Uma parte daria lugar a grandes casas comerciais, como hipermercados e 

shopping-centers (TRAMONTINO, 2011, p. 76).  

 
452 O prédio do Entreposto Terminal São Paulo foi inaugurado em 1966, vinculado ao Centro Estadual de 
Abastecimento (CEASA) e à Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CAGESP). Em 
1969, deu-se a fusão dessas empresas, com a criação do Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (CEAGESP). Ver: https://ceagesp.gov.br/a-ceagesp/institucional/historico/ 
453 “TREM vai demorar e ameaça o abastecimento”. O Estado..., 11/01/1974, p. 42. 
454 “LINHA leste, uma arma eleitoral”. O Estado..., 12/11/1974, p. 28; “DEFINIDO o último trecho do 
ramo oeste-leste do metrô”. O Estado..., 21/10/1977, p. 43; “TERMINAL vai exigir desapropriações”. O 
Estado..., 16/12/1977, p. 36; “METRÔ anuncia projeto definitivo”. O Estado..., 01/08/1978, p. 50. 
455 Segundo Ralph Giesbrecht, em 1977, o antigo edifício foi demolido. A Fepasa construiu uma estação 
provisória, inaugurada no ano seguinte e demolida dez anos depois, com o início da operação do Terminal 
Intermodal. “TREM...”. Op. cit., 11/01/1974, p. 42.  
456 “CEMITÉRIO”. O Estado..., 20/01/1967, p. 9. 
457“PREFEITO adverte os empreiteiros”. O Estado..., 14/06/1968, p. 11. 
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O processo de desmonte do equipamento ferroviário naquela área, provavelmente 

acompanhado da diminuição da oferta de trabalho, estendeu-se da segunda metade dos 

anos 1960 ao fim dos anos 1980. Reforçando esta hipótese, verifica-se a coincidência 

entre a inauguração do prédio da CEAGESP e a desaparição de notícias criminais 

envolvendo os trabalhadores da estação Barra Funda.458 Não parece ser casualidade que 

os baixos do viaduto tenham sido edificados e ocupados por uma instituição assistencial 

católica, capaz, em alguma medida, de policiar seus arredores. Acredito que esses fatores 

ajudam, ao menos em parte, a compreender por que a “saudade lá do Largo da Banana 

onde nós fazia samba toda noite da semana” foi cantada apenas dez anos depois da 

inauguração do viaduto Pacaembu.459  

Entre 1968 e 1974, coexistiram dois discursos sobre o Largo da Banana, um no 

presente, outro no pretérito, um sobre o cotidiano da cidade, outro sobre a memória do 

samba. Sabe-se, assim, que em 1969 o Largo da Banana foi palco de um tiroteio entre 

agentes do Departamento Estadual e Investigações Criminais, DEIC, e, segundo 

reportagens documentando a “guerra ao terror”, integrantes da Vanguarda Revolucionária 

Palmares, VAR-Palmares.460 Tudo começou quando os agentes policiais interceptaram 

um Aero-Willys “estacionado de modo suspeito”461. Com isso, iniciou-se a perseguição, 

até o “Largo da Banana (...) perto do pontilhão sobre os trilhos da EFS e da EFSJ”462. 

Entre os fugitivos, descritos nas reportagens como “marginais” e, principalmente, 

“terroristas”, estava Fernando Borges de Paula Ferreira, de 24 anos, que morreu no local 

com três tiros no peito e um na cabeça.463 Seu companheiro, José Domingues da Silva, de 

20 anos, ferido, foi preso em Osasco, na casa da irmã, Iracema Maria dos Anjos.464 No 

ano seguinte, durante a apresentação de “resultados” da Operação Bandeirantes, OBAN, 

informou-se que José Domingues da Silva também foi “morto em consequência de 

tiroteio no Largo da Banana, na Barra Funda”465.  

 
458 Um assalto em 1965 é a última ocorrência criminal entre civis que localizei. “ASSALTANTES...”, op. 
cit., 15/06/1965, p. 26. 
459 Geraldo Filme. “Último Sambista”. In: Demônios da Garôa. Leva Este. São Paulo, Chantecler, 1968 
(Relançado pela Warner Music Brasil em 2018). 
460 “AINDA em estado grave policial baleado domingo por terroristas”. Folha de São Paulo, 03/08/1969, 
p. 14. 
461 “ACUSADO de terrorismo morre em tiroteio com a polícia; 4 feridos”. Folha de São Paulo, 31/07/1969, 
p. 6.  
462 “MARGINAIS morrem em tiroteio”. A Tribuna de Santos. Santos, 31/07/1969, p. 11. 
463 Idem, ibidem. 
464 Idem, ibidem. Segundo a reportagem, José Domingues tinha passagem pelo DOPS por participar do 
movimento grevista em Osasco em 1968. Seis meses antes do tiroteio, seu irmão, Roque Aparecido dos 
Santos havia sido detido por “subversão”.  
465 “ESTÃO presos mais 320 homens do terror”. O Estado..., 28/01/1970, p.13. 
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Nesse registro, posterior à execução completa do projeto viário idealizado nos 

anos 1920, o Largo da Banana ainda identificava a localização do viaduto Pacaembu, pelo 

qual o motorista do Aero-Willys pretendia escapar. Em 1969, portanto, o Largo da 

Banana continuava lá, para que nele se acumulassem marcas de outras violências que, 

embora também “vergonhosas”, permanecem, tal como o racismo gravado sem pudor nos 

jornais entre 1955 e 1965, sem a devida reparação. Talvez seja essa uma razão pela qual 

o Largo da Banana parece ser transportado com certa facilidade para as primeiras décadas 

do século XX. Afinal, quase a totalidade dos arquivos que documentaram sua existência 

em um período “tão próximo a nós” anunciam a persistência de assuntos incômodos, 

como o racismo ou a fragilidade de nossa democracia. 

Chegada a década de 1970, outras antigas violências continuaram a marcar o 

cotidiano da população no Largo da Banana, possivelmente agravadas pela concretização 

do plano urbanístico. Durante as chuvas de janeiro de 1970, os estragos produzidos pelo 

transbordamento dos rios foram grandes, em vários pontos da capital. As vias expressas 

marginais ao rio Tietê, recém-concluídas, ficaram inundadas. Três moradores da margem 

esquerda do rio “desapareceram”, assim como duas crianças no Cambuci. Na Barra 

Funda, a favela Ordem e Progresso ficou “sem condições de habitabilidade”466. No mesmo 

bairro, “antes do viaduto da Casa Verde e no Largo da Banana, a água também subiu”467. 

Ali, uma “Kombi ficou apenas com o teto fora da água, muitas casas foram inundadas e 

a população da área salvava seus pertences usando apenas calções de banho”468. 

A última notícia a mencionar o Largo da Banana como uma localização existente, 

em meu levantamento, é de 1974 e tratava do projeto de construção da linha Leste-Oeste 

do Metrô. Nela, um comerciante da Santa Cecília entrevistado n’O Estado... opinou que 

a alternativa mais “racional” para o seu traçado seria seguir pelas áreas adjacentes à linha 

ferroviária, da Lapa ao Largo da Banana.469 Seu primeiro argumento era que se tratava de 

“terreno ocupado por edificações que, do ponto de vista imobiliário, [estava] 

deteriorado”470. A insinuação da deterioração física, justificando sua eliminação, inserida 

no debate público sobre mais um projeto urbanístico denunciado pelo Estado... como 

 
466 “CHUVA volta e provoca danos”. O Estado..., 17/01/1970, p. 40. 
467 Idem, ibidem. 
468 Idem, ibidem. 
469 A sugestão do comerciante não vingou, contudo, já que ainda hoje não há metrô até a Lapa. A construção 
da linha Oeste-Leste de São Paulo, também conhecida como “Linha 3 - Vermelha” foi iniciada nos anos 
1970. O primeiro trecho, da Praça da Sé ao Brás, data de 1979. O trecho entre Santa Cecília e Barra Funda 
foi inaugurado em dezembro de 1988. Poucos meses depois, em março de 1989, foi concluído o Memorial 
da América Latina. 
470 “OS PROBLEMAS da Zona Oeste”. O Estado..., 12/11/1974, p. 28. 
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“arma eleitoral”471, prenunciava esse desaparecimento para breve. Assim, é interessante 

que o esboço do traçado do metrô, publicado com o anúncio de seu “projeto definitivo”, 

em 1978, também “apagava” uma parte significativa da cidade adjacente às ferrovias 

(Figura 12). Tal representação não se coadunava com a cidade que emergia ao redor do 

pátio da Barra Funda, em uma fotografia publicada um ano antes para indicar a presumida 

localização do futuro terminal intermodal (Figura 13). Não acredito que a estratégia de 

representação resultasse exclusivamente de um esforço de síntese ou da falta de 

conhecimentos técnicos dos ilustradores e editores. Os terrenos da Fepasa, ocupados por 

edifícios “deteriorados” segundo o comentador de 1974, ilusoriamente, foram 

incorporados aos “vazios” da cidade. 

 

Figura 12 – “Projeto definitivo” do Terminal intermodal da Barra Funda, no pátio da Fepasa. O Estado..., 
01/08/1978, p. 50. 

 

 

 

 
471 “LINHA leste, uma arma eleitoral”. O Estado..., 12/11/1974, p. 28.  
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Figura 13 – Pátio Ferroviário da Barra Funda, em 1977, indicando o ponto final da linha Oeste-Leste do 
Metrô. O Estado..., 21/10/1977, p. 43. 

 

As fontes que me permitiram interpretar, até aqui, as representações do Largo da 

Banana “existente” na metrópole paulistana são menos numerosas do que aquelas que o 

abordaram como parte de uma memória antiga desde então. Em nenhum outro contexto 

o Largo da Banana está mais presente do que nos discursos sobre o “berço” do samba de 

São Paulo. O curioso é que a emergência daquele território desaparecido, como parte 

dessa memória cultural, coexistiu, por certo tempo, com o largo existente, nas notícias 

cotidianas. 

Em 1957, antes, portanto, da primeira inauguração do viaduto Pacaembu, uma 

nota já identificava o Largo da Banana como lugar de “sambistas já afamados”472 (Figura 

14). Em meio a outras “picadas” e “venenos” sobre a cena musical paulistana, o “Dr. 

Butantã” falava de Germano Mathias, sambista que conquistava a fama em programas de 

auditório e gravava seus primeiros álbuns naquela década.473 O autor recordava-se “do 

tempo em que [morou] no Largo da Banana, na Barra Funda”, onde via o “tal da 

frigideira”, uma das marcas registradas desse músico.   

 

 

 
472 Dr. Butantã. “Picadas e venenos de São Paulo”. Radiolândia. Rio de Janeiro, 05/01/1957, p. 51. 
473 Germano Mathias foi contratado pelas Emissoras Associadas em 1955 e, no ano seguinte, pela Rádio 
Tupi, como cantor e “executante de instrumentos exóticos” (SILVA, 2011, p. 92). Segundo o Dicionário 
Cravo Albin da Música Popular Brasileira (website), Germano Mathias tem 20 álbuns autorais, sete dos 
quais gravados nos anos 1950, a partir de 1956. 
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Figura 14 – Primeiro registro impresso levantado a identificar o Largo da Banana como lugar de samba. 
Radiolândia (1957). 

 

A nota é significativa, pois foi publicada em um momento em que, nos jornais 

paulistanos, o Largo da Banana ocupava, quase exclusivamente, as páginas policiais. Em 

uma revista dedicada à cena musical, editada no Rio de Janeiro em 1957, mas com os 

olhos e ouvidos do “Dr. Butantã” em São Paulo, o Largo da Banana era reconhecido por 

reunir bons sambistas. Esse registro reforça, portanto, que as notícias sob a ótica da 

violência urbana não davam conta da multiplicidade das experiências cotidianas que se 

davam naquele espaço em meados do século XX. A publicação na Radiolândia corrobora, 

ainda, minha sugestão de que o discurso público sobre o samba do Largo da Banana só 

pode emergir à medida que o próprio samba de São Paulo ganhava espaço na indústria 

musical e se tornava objeto de interesse, não apenas em São Paulo, mas também no Rio 

de Janeiro. 

Dez anos depois da “picada” do Dr. Butantã, em 1967, A Cigarra publicou uma 

encorpada reportagem cujo título – “São Paulo também tem samba” – anunciava as 

disputas em jogo. Segundo a matéria, a “cidade gigantesca” onde o “compasso binário 

[marcava] a cadência do progresso” não era, como diziam, o “túmulo do samba”474. Lá, 

vendiam-se mais discos que em qualquer outra parte do país, ecoando notas e cantos do 

norte ao sul do Brasil – Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. São Paulo tinha bons 

sambistas – “gente que ali permaneceu, prêsa à sua terra, ou que dali emigrou”475.  

 
474 FERREIRA, José Felix. “São Paulo também tem samba”. A Cigarra.  n.6, ano 53, São Paulo, junho de 
1967, p.77. 
475 Idem, ibidem. 
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No mapeamento dos territórios “populares” de samba, que não poderia faltar entre 

as provas de que São Paulo tinha samba, sim, lá estava o Largo da Banana: o samba “(...), 

quando popular, nasce nas batucadas do Largo da Banana, na Barra Funda, onde os 

‘chapas’ cantam seus amores; surge nas ruas dos Campos Elísios, Parque Peruche e nas 

ladeiras do Bexiga.476 É possível depreender o reconhecimento do Largo da Banana como 

um “berço”, em meio a um esforço de construir uma territorialidade tão abrangente (e 

cosmopolita) quanto a definição do “samba de São Paulo” que a reportagem buscava 

firmar. Ademais, mesmo que o verbo conjugado no presente fosse mero recurso 

estilístico, é significativo que o jornalista não mencione o desaparecimento, nem do Largo 

da Banana, nem de seu samba. 

Esse texto ensaiava uma definição do samba de São Paulo. Embora impressione a 

amplitude da categoria de “sambistas de São Paulo”, o texto não rompia com a identidade 

hegemônica da “capital do trabalho” – o ritmo do samba paulista477 seria ditado pelo 

progresso e não incompatível com ele. Além do ritmo apressado que ditava o cotidiano, 

outros fatores, todos externos à música, propriamente dita, explicavam as diferenças entre 

o gênero musical nas duas cidades colocadas em disputa. Em primeiro lugar, “São Paulo 

não [tinha] morro”478. O mar, as montanhas e o céu ensolarado – a natureza – da cidade 

maravilhosa contrastavam com os mares de morro urbanizados da capital paulista, 

ocupados por bairros de alto padrão “asfaltados, [com] água, luz, condução e nenhum 

desmoronamento”. Havia, ainda, outra questão a se considerar – “a miscigenação foi 

diferente”479. O jornalista não explicava de que modo a geografia, as diferentes classes 

sociais ou a composição racial das populações nas duas localidades se articulavam e 

impactavam a música. Contudo, ele se nutria do senso comum sobre o samba como 

expressão da identidade nacional - da “brasilidade”, portanto - nascida nos morros pobres 

cariocas, contrastando-a com as representações, também bastante assentadas, da capital 

do “trabalho” e do “progresso”. A cidade embranquecida pelos imigrantes europeus (ou 

mais polarizada entre brancos e negros), do concreto e do asfalto, do dinheiro e da pressa 

 
476  Idem, p. 80. 
477 O Largo da Banana aparece em uma seção da reportagem intitulada “Onde nasce o samba paulista”. 
Aqui, o sentido de “samba paulista” diverge daquele que mobilizo nesta tese, correspondendo a expressões 
musicais bastante variadas entre si, que o jornalista reconhecia como “samba” e conseguia fazer, de alguma 
maneira, passar por São Paulo, entre as quais o samba de origem nos “batuques rurais” era uma vertente. 
478 FERREIRA, op. cit., 1967, p. 80. 
479 Idem, ibidem.  
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haveria de imprimir um ritmo “mais duro” (mais valente que malandro, ouso sugerir) ao 

samba e de privilegiar outros temas em sua poesia.480  

Após a publicação da matéria d’ A Cigarra, não encontrei mais nenhuma notícia 

que sugira um samba existente no Largo da Banana. A partir de então, Geraldo Filme 

desempenharia um papel cada vez mais decisivo para o seu reconhecimento como reduto 

tradicional, negro e desaparecido. Embora eu retorne a esta questão no próximo capítulo, 

é importante, desde já, destacar a importância que o sucesso desse empreendimento teve 

no percurso do próprio artista, que logrou ser reconhecido entre os músicos mais legítimos 

do “samba paulista”. Ainda em 1967, ele ficara de fora da longa e surpreendentemente 

inclusiva lista de artistas “de São Paulo” na reportagem d’A Cigarra481, empenhada em 

demonstrar que ali não era o “túmulo do samba”482. Sua sorte começou a mudar no ano 

seguinte, quando os Demônios da Garoa gravaram no álbum Leva Este duas composições 

suas. O grupo interpretou “São Paulo, menino grande” e “Último sambista”, ao lado de 

canções de outros artistas que alçavam, por outros caminhos, o posto de cânones do samba 

paulistano, especialmente Adoniran Barbosa.483 Essas canções de Filme compartilhavam 

da nostalgia e da dedicação a São Paulo que se tornaram sua marca registrada.484 “Último 

sambista” foi a primeira gravação de sua autoria a homenagear o samba da Barra Funda 

e do Largo da Banana, em tom de despedida.485 

No início da década seguinte, as parcerias de Geraldo Filme com Plínio Marcos, 

nos espetáculos Balbina de Iansã (1971) e Humor grosso nas quebradas do mundaréu 

(1972-1974), contribuíram para reparar definitivamente o “esquecimento” do jornalista 

em 1967. Humor grosso... resultou no álbum Plínio Marcos em Prosa e Samba com 

Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro, de 1974.486 Esse marco 

fundamental daquele momento de legitimação do gênero musical em São Paulo contava 

 
480 Idem, ibidem.  
481 Entre os intérpretes e compositores “de São Paulo”, foram listados Isaura Garcia, Noite Ilustrada, Denis 
Brean, Adoniran Barbosa, César Roldão Vieira, Paulo Vanzolini, Tito Madi, Sereno, Jorge Costa, Adauto 
Santos, Theofilo de Barros Neto, Chocolate, Lyrio Panicali, Eduardo Souto, Vadico, Cristóvão de Alencar, 
José Maria de Abreu, Raul Torres, Malfitano, Oswaldo Guilherme, Victor Simon, Germano Mathias, Maria, 
as irmãs Ardanui, Hebe Camargo, Chico Buarque, Toquinho e os conjuntos Bando da Lua, Demônios da 
Garoa, Anjos do Inferno, Vagalumes do Luar e Titulares do Ritmo. 
482 FERREIRA, op. cit. 1967, p.77. 
483 Sobre o processo de reconhecimento de Adoniran Barbosa no curso da legitimação do samba de São 
Paulo, ver Fernandes (2018, p.  287-309). 
484 Não fiz uma pesquisa extensiva sobre a data das composições de Geraldo Filme. Contudo, vale notar 
que em 1962, Germano Mathias já havia interpretado, no álbum Ginga no Asfalto, “Baiano Capoeira”, uma 
composição de Filme e de Jorge Costa, que não fazia referência à cidade de São Paulo ou ao seu samba 
peculiar. 
485 Geraldo Filme. “Último sambista”. Op. cit., 1968. 
486 Para uma análise cuidadosa e instigante deste álbum, ver Marchezin (2016). 



161 
 

e cantava os percursos do samba pela pauliceia, iniciando-se pelo jogo da tiririca no Largo 

da Banana, com uma canção interpretada pelo próprio Geraldo Filme.487 Esse samba de 

rua teria durado “até que o progresso entrou na parada”, como anuncia o narrador Plínio 

Marcos antes que Filme entoe um canto de adeus, “Vou sambar n’outro lugar (Terreiro 

da Escola)”, composição que o sambista já havia apresentado em Balbina de Iansã.488 

Nesta obra, Geraldo Filme consagrou o epíteto de “berço do samba” ao Largo da Banana 

afrontando diretamente a imagem do “túmulo”, enquanto se sagrava autor e autoridade 

do samba de São Paulo.489  

“Último sambista” e “Vou sambar n’outro lugar” permitem flagrar o trabalho de 

criação da identidade e da memória do Largo da Banana. Seu desaparecimento, nessas 

obras, se parecia um fato consumado, ainda assim era situado em um passado recente. 

Filme não deixava dúvida sobre a condição pretérita do território, mas agenciou uma 

temporalidade próxima o suficiente para que ele próprio marcasse, através dos eu líricos, 

sua participação na experiência coletiva e cotidiana do samba. Assim, Filme seria o 

“último sambista”, despedindo-se no futuro próximo – “tá chegando a hora”: 

Último Sambista 
Adeus, 
Tá chegando a hora 
Acabou o samba 
Adeus Barra Funda 
Eu vou-me embora 
Veio o progresso 
Fez do bairro uma cidade 
Levou a nossa alegria 
Também a simplicidade 
Levo saudades 
Lá do Largo da Banana 
Onde nós fazia samba 
Toda noite da semana 
Deixo este samba 
Que fiz com muito carinho 
Levo no peito a saudade 
Nas mãos o meu cavaquinho 
(Adeus Barra Funda) 

 
487 Geraldo Filme. “Tiririca (Tumba moleque tumba)”. In: Plínio Marcos et. al. Plínio Marcos em Prosa e 
Samba – nas quebradas do mundaréu com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. 
Chantecler, 1974 (Relançado pela Warner Music Brasil em 2012). 
488 Em Balbina de Iansã, a canção foi intitulada de “Terreiro da escola”, tendo seu nome alterado para “Vou 
sambar n’outro lugar” no álbum de 1974, acompanhando a inflexão da temática dos espetáculos. Em 
Balbina de Iansã, a ideia de terreiro remetia ao universo do candomblé em que a trama se desenvolvia, 
enquanto no espetáculo Humor grosso..., que se desdobrou no álbum de 1974, a ênfase estava nos 
deslocamentos dos sambistas e do samba pela cidade de São Paulo. 
489 Geraldo Filme. Vou sambar n’outro lugar (Terreiro da Escola), In: Plínio Marcos et al., op. cit. 1974.  
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Diferente da reportagem d’A Cigarra de 1967, o eu lírico não identificava a 

manifestação cultural como uma expressão do “progresso” paulistano. Ao contrário, ao 

fazer “do bairro uma cidade”, o “progresso” motivava a despedida do sambista (tratada 

mais como fruto de sua autodeterminação, com o cavaquinho nas mãos, do que como uma 

“expulsão” propriamente dita). Recorrendo à nostalgia – o adeus, a saudade e as 

desarmonias entre o “progresso” e a “alegria e simplicidade” ou entre o “bairro” e a 

“cidade”, o compositor colocava em evidência a perda de uma tradição de que ele se 

reivindicava portador e defensor. “Vou sambar n’outro lugar” mantém uma narrativa 

semelhante, conferindo ao “progresso” um contorno mais concreto – ele corresponde ao 

próprio viaduto, ao qual a existência do Largo da Banana é contraposta:  

 

Vou sambar n’outro lugar (Terreiro da escola) 
Fiquei sem o terreiro da escola 
Já não posso mais sambar 
Sambista sem o Largo da Banana 
A Barra Funda vai parar 
Surgiu um viaduto, é progresso 
Eu não posso protestar 
Adeus, berço do samba 
Eu vou-me embora, 
Vou sambar n’ outro lugar 

 

O eu lírico, que confere à canção um tom pessoal, e os tempos verbais mobilizados 

sugerem, como na música anterior, que o sambista se despedida do Largo da Banana no 

calor da hora. O “desaparecimento” do Largo da Banana o motivava a partir da Barra 

Funda e a buscar outros lugares para sambar dali em diante, tal como já fizera o “Último 

sambista”. Contudo, o epíteto de “berço” liga, mais enfaticamente, o passado próximo a 

um tempo anterior, expressando com mais contundência o lugar do Largo da Banana na 

tradição do samba paulista.  

É importante, ainda, considerar, na análise desta construção, o diálogo constante 

que Geraldo Filme faz, em sua obra e em seus depoimentos, com os símbolos emanados 

do Rio de Janeiro, que vão de menções explícitas a elaborações mais sutis.490 Embora eu 

 
490 A título de exemplo das comparações explícitas com o Rio de Janeiro, temos a canção “Hegemonia”, 
constitutiva da trilha sonora de Balbina de Iansã (1971): “Vamos nos valorizar/Essa hegemonia precisa 
terminar/ Lá tem Salgueiro, Vila Isabel e Mangueira/ Aqui tem Glette, Barra Funda e Lavapés/ São Paulo, 
saia desse acanhamento/ E também no samba mostre quem tu és”. Lígia Conti (2015, p. 147) chama a 
atenção para o convite contido nos versos, para mostrar “a cidade grandiloquente dos discursos oficiais”, 
superando, também no samba, o “acanhamento”. Nesse sentido, a análise da autora se coaduna com minha 
interpretação sobre o papel fundamental que a paulistanidade desempenha na construção da identidade 
negra reivindicada por Geraldo Filme e acionada em sua obra. 
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não tenha localizado nenhuma referência do compositor à Praça Onze, no Rio de Janeiro, 

a homologia entre o “berço” do samba carioca e o Largo da Banana, seguindo Filme, é 

irresistível. Tanto assim que um dos principais especialistas na trajetória e obra do 

sambista explicitou aquilo que este deixou em suspenso: 

Nas décadas de 20 e 30, o Largo da Banana aparece como ponto específico na 
Barra Funda onde esses sujeitos passaram a figurar como protagonistas de suas 
histórias. Os modos de viver dos afro-descendentes nesse espaço foram 
conferindo ao Largo da Banana uma marca específica como território de 
desenvolvimento do samba, com igual importância ao da Praça Onze no Rio de 
Janeiro. (AZEVEDO, 2006, p. 53) 

Sem pesquisar, especificamente, o Largo da Banana, Azevedo, como em quase 

toda a bibliografia existente, localiza a existência do Largo da Banana em um período 

“anterior”, correspondendo, neste caso, ao da infância de Geraldo Filme. Contudo, a 

comparação entre o Largo da Banana e a praça Onze é expressiva do trabalho de 

construção de uma identidade racial paulistana ao mesmo tempo cultural e política, algo 

que, seguindo Azevedo, considero parte fundamental do legado desse artista. 

A Praça Onze localizava-se no bairro da Cidade Nova e tem seu imaginário 

fortemente associado ao samba que seria performado por estivadores e outros 

trabalhadores pobres do Rio de Janeiro. No entanto, nada parece aproximar mais a história 

desses espaços públicos carioca e paulistano do que a história das avenidas construídas 

sobre eles. Apesar da diferença de escala, a avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro 

e a Pacaembu, em São Paulo apresentam impressionantes paralelos. À semelhança de São 

Paulo, o projeto viário carioca também foi consubstanciado no primeiro “plano de 

conjunto” desenvolvido para aquela cidade, em 1930, recebendo, então, o nome de 

“avenida do Mangue”. Este plano seria retomado a partir de 1938 pelo interventor do 

distrito federal Henrique Dodsworth, resultando na construção de uma avenida de 4 km 

de extensão por 90 m de largura, entre 1941 e 1944.491 Naquele momento, amplificada 

pela escala monumental e pela carga simbólica que revestia a intervenção na Capital 

Federal, a retórica oficial destacou sua grandiosidade e sua inserção na “marcha do 

progresso” (CARVALHO, 2019, p. 247). Em 1942, Herivelto Martins e Grande Otello 

imortalizaram antecipadamente as glórias e o passado da praça, em nome do “morro 

inteiro” que chorava ante a iminência de seu desaparecimento. 

 

 
491 Sobre a história da avenida Presidente Vargas e sua inserção no projeto político do Estado Novo, ver 
Lima (1990) e Fischer (2008). 
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Praça Onze 
Vão acabar com a Praça Onze 
Não vai mais haver escola de samba, não vai 
Chora o tamborim 
Chora o morro inteiro  
Favela, Salgueiro 
Mangueira, Estação Primeira 
Guardai vossos pandeiros 
Porque a Escola de Samba não sai 
Adeus, minha Praça Onze, adeus 
Já sabemos que vais desaparecer 
Leva contigo nossa recordação 
Mas ficarás eternamente em nosso coração 
E algum dia nova praça teremos 
E teu passado cantaremos 

 

Embora as circunstâncias históricas deixem pouca dúvida de que a canção era 

motivada pela obra viária em curso, os músicos preferiram dedicar seus versos à própria 

praça, aos morros e ao samba, deixando em suspenso as razões para seu triste destino: 

“Vão acabar com a Praça Onze/ Não vai haver mais escola de samba, não vai”. Depois 

disso, a Praça Onze permaneceu vinculada ao imaginário de um samba “puro” e 

“pregresso”, algo que se tornou particularmente potente durante as negociações e disputas 

que marcaram a atualização dos discursos sobre o samba nacional, nos anos 1960 

(HERTZMAN, 2013). Em 1968, mesmo ano em que Filme lançava “Último sambista”, 

Cartola gravou uma homenagem tão nostálgica quanto vitoriosa aos “Tempos Idos”. O 

eu lírico reivindicava à praça o estatuto de “testemunha ocular”, antes que o samba 

ganhasse os salões da sociedade e percorresse “todo o universo com a mesma roupagem 

que saiu daqui”492 Outra vez, no lugar de denunciar a intervenção urbana que havia 

acabado com aquele território, o eu lírico foca nas conquistas do gênero musical desde 

então: “já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro, vitorioso ele partiu para 

o estrangeiro”493.  

A diferença da estratégia narrativa escolhida por Geraldo Filme para dar forma ao 

seu “berço” paulistano é tão notável quanto a comparação tácita com o símbolo carioca 

através da qual ele lhe deu legibilidade. Pode ser que Geraldo Filme, sem poder 

reivindicar o mesmo sucesso para o samba da pauliceia, tenha preferido anunciar a obra 

viária que lhe tomou o “terreiro da escola” e suas lutas por conquistar outros territórios. 

Parece-me, no entanto, que há mais para ser explorado nas reflexões em torno do “berço” 

 
492 Cartola e Carlos Cachaça. “Tempos idos”, 1968.  
493 Idem, ibidem. 
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do samba de São Paulo do que a revelação de um espaço “equivalente” ao carioca, no que 

tange às sociabilidades ou à sua importância para a população negra nas respectivas 

cidades. 

O sucesso da homologia talvez tenha contribuído para ofuscar diferenças cruciais 

entre ambos os “terreiros”. Se nos anos 1940 a praça Onze já era indissociável das 

celebrações do samba “nacional” e não parece ter sobrevivido à monumental Presidente 

Vargas, o Largo da Banana jamais tivera semelhante projeção e não desapareceu com a 

construção do viaduto Pacaembu. Se, como pudemos perceber, o Largo da Banana ainda 

existia em 1968, vale indagar a que, exatamente, o “Último Sambista” da Barra Funda 

dava seu adeus. O que teria levado Geraldo Filme a optar, em canções e depoimentos, por 

insistir no desaparecimento do “reduto de negros” da Barra Funda em vez de, por 

exemplo, expor sua existência (ou sobrevivência) e buscar conter, ainda que 

simbolicamente, a destruição de um território de “[sua] gente” que se via ameaçado?494 

Tal construção não pode ser compreendida, a meu ver, se não considerarmos o conjunto 

de seus esforços para firmar sua autoridade e sua carreira como músico profissional ou o 

modo como ele elaborou sua identidade negra e seu discurso antirracista. 

Geraldo Filme elegeu como “berço” de sua tradição um território com o qual ele 

identificava o seu passado, pois ele havia vivido sua infância no bairro dos Campos 

Elíseos, mas não seu presente, nem seu futuro. O compositor, como o eu lírico de suas 

canções, foi “embora” da Barra Funda, não apenas porque mudou de endereço, mas 

porque construiu seus principais vínculos artístico-profissionais em agremiações 

carnavalescas fora daquele bairro, como o Paulistano da Glória, na Liberdade, a Unidos 

do Peruche e a Vai-Vai, no Bexiga.495 Apesar de um contemporâneo seu afirmar que Filme 

tinha “passagem em qualquer escola” (PRADO, 2013), ele não trabalhou, salvo engano, 

na Camisa Verde e Branco da Barra Funda.  

Ao narrar seus próprios deslocamentos, Geraldo Filme justificou suas escolhas em 

nome do desejo de estar junto dos negros e das possibilidades que ele via de batalhar por 

seus espaços na cidade:  

 

 
494 As expressões entre aspas são transcrições depoimentos de Geraldo Filme a Olga Von Simson e no 
programa “Ensaio” da TV Cultura (SOUZA, 1981; 1992). 
495 Segundo Marcos Virgílio da Silva (2011, p. 98), Geraldo Filme manteve um negócio de lavanderia na 
Barra Funda. Segundo Amailton Magno Azevedo (2006, p. 74–5), Geraldo Filme mudou-se, nos anos 1980, 
para um apartamento na Cohab Educandário. 
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Meu pensamento era ir para a Barra Funda e ficar lá (...), onde foi minha origem 
(...). Mas eu tô vendo aí no Vai-Vai uma necessidade da gente dar uma mão pra 
ver se firmava aquele povo, aquela raiz (...). Pena que ali é centro da cidade e 
aquela gente mudou, acabaram os cortiços (...). Antigamente (...), [o Bexiga] era 
uma cidadezinha, um território livre. Aí eu senti a necessidade de ir pro Vai-Vai, 
que eu considero assim um dos últimos redutos negros, a Vai-Vai, o Peruche e o 
Camisa Verde. A Barra Funda já não é mais aquele reduto negro, foram pra outros 
lados, Cachoeirinha, Casa Verde Alta, praqueles lados lá. O Camisa Verde em si, 
não a Barra Funda (...) ainda é o que restou desses redutos. A Liberdade acabou 
porque é um bairro amarelo, é um bairro japonês (...). Eu fui pro Bexiga e me dei 
bem no meio daquela negrada toda!496  

Em diversas de suas canções e em seus depoimentos, Filme evocou a Barra Funda, 

o Bexiga e a Liberdade como bairros tradicionalmente negros, sempre articulando 

relações entre essa tradição e seus percursos de sambista negro paulistano. Os “territórios 

livres” que ele descreveu ocuparam o centro das reflexões das antropólogas Ieda Britto e 

Olga Von Simson quando elas passaram a estudar as tradições do samba urbano, entre as 

décadas de 1970 e 1980. A identidade negra daqueles territórios, negociada entre Filme 

e as pesquisadoras, teve um papel relevante nas reflexões da arquiteta e urbanista Raquel 

Rolnik, que nos anos 1980 definiu os “territórios negros” paulistanos, como veremos no 

próximo capítulo. 

A identidade de seu “berço do samba” só pode ser compreendida se levarmos em 

conta o modo como o artista enunciou sua própria negritude, vinculada à identidade do 

samba paulista e aos seus territórios. O sambista escolheu construir esses sentidos 

colocando o território reivindicado para o samba em relação direta com a intervenção 

urbana que o afrontava. Isso diferencia sua obra daquela dos trovadores da Praça Onze e 

de pelo menos alguns dos cânones do samba nacional.497 Confrontando “samba” e 

“progresso”, ou “largo” e “viaduto”, Geraldo Filme construía uma imagem 

diametralmente oposta à definição ampla para o samba de São Paulo de 1967, segundo a 

qual o “compasso binário [marcava] a cadência do progresso” e que, no entanto, não 

fizera uma menção sequer ao seu nome.498  

Nos últimos anos, o papel proeminente de Geraldo Filme na reivindicação de 

territórios populares e na construção de uma memória urbana negra em São Paulo vem 

 
496 Souza (1981, 81’38’’) 
497 Analisando os percursos de Pixinguinha e Dorival Caymmi, dois músicos negros vinculados a momentos 
distintos da música popular brasileira que viveram no Rio de Janeiro, Queiroz e Cesar (2021) argumentam 
que o sucesso desses artistas em se consagrarem como cânones se relacionou com sua capacidade de 
silenciarem suas marcas raciais. Isso lhes permitiu, segundo os autores, “burlar” certos constrangimentos 
decorrentes do racismo em suas experiências cotidianas. Essa estratégia contrasta com as de Filme e de 
outros sambistas negros de São Paulo, de gerações distintas, como discuto no próximo capítulo. 
498 FERREIRA, op. cit., 1967. 
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sendo o foco de reflexões de autores com abordagens e recortes diversos. Esses trabalhos 

também chamam a atenção para as ambivalências que marcam a obra desse sambista, 

alertando para os poucos rendimentos de se buscar uma leitura “coerente” das 

ambiguidades constitutivas de sua poesia. A trajetória e a obra de Geraldo Filme têm 

suscitado reflexões sobre a construção da memória e da identidade do samba paulista 

(CONTI, 2015; PRADO, 2013) e sobre a formulação de práticas e vivências antirracistas 

em São Paulo (AZEVEDO, 2006, 2016); além disso, possibilitaram observar criticamente 

o processo de urbanização da metrópole paulistana (SILVA, 2011, 2018). Em um texto 

anterior (SIQUEIRA, 2020), busquei, também, me inserir nesse campo de reflexões, 

indagando, nas canções de Filme, como as “sociabilidades negras” que ele associou ao 

Largo da Banana se articularam com suas percepções sobre o processo de urbanização.499  

Analisando o impacto do viaduto Pacaembu no Largo da Banana, Marcos Virgílio 

da Silva chamou a atenção para as ambivalências do eu lírico de “Último Sambista” e 

“Terreiro da Escola” diante do “progresso”. O autor conclui que progresso teria uma carga 

negativa ou “no mínimo, admite-se que é algo positivo, mas que cobra um preço 

demasiado alto” (SILVA, 2018, p. 14). Com isso, Silva (2020) descreve um fenômeno 

que ele designa de “apagamento estrutural da memória” dos grupos populares como algo 

intrínseco à história da urbanização em São Paulo. Trata-se, segundo autor, da sistemática 

destruição de espaços significativos para certos grupos sociais, em um “padrão de 

transformação urbano baseado no desrespeito à memória e à identidade urbana popular 

diante dos ditames do ‘progresso’” (SILVA, 2020, p. 1). No caso da construção do 

viaduto Pacaembu no Largo da Banana, Geraldo Filme teria encetado a principal 

resistência a tal processo (SILVA, 2018, 2020).  

Desejando prolongar tais considerações, creio ser importante pontuar algo muito 

significativo que não parece, ainda, ter vindo a lume. Entre todos os documentos 

consultados nesta pesquisa, “Terreiro da Escola”, que veio a público a partir de 1971, é o 

primeiro registro a identificar o viaduto Pacaembu com o “progresso”, desde a 

inauguração da obra viária. Portanto, a ideia de que o eu lírico “não podia protestar” face 

ao viaduto porque ele era “progresso” não era uma obviedade500. Ao enunciar o 

 
499 Esse artigo se originou de uma monografia desenvolvida para a disciplina de Teoria e Método em 
História da Arquitetura e da Cidade, ministrada pelas professoras Joana Mello e Ana Castro na FAU/USP, 
no segundo semestre de 2017. Considero esse texto expressivo do meu percurso de pesquisa, permitindo 
que eu formulasse e tivesse oportunidades valiosas de debater algumas das questões que nortearam o 
desenvolvimento do doutorado e que espero ter amadurecido desde então. 
500 Geraldo Filme. Vou Sambar n’outro lugar, op. cit., 1974.  
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“progresso”, figurado pelo viaduto, contra o qual ele não podia protestar, Filme marcava 

uma posição importante face à cidade de onde e sobre a qual ele compunha. Geraldo 

Filme não quis renunciar ao “progresso” tão “tradicionalmente” prometido e exibido nos 

discursos sobre São Paulo, mobilizando para isso uma identidade negra tão “paulista” 

quanto o samba que ele defendia. 

O “paulista” que acompanha o samba de Geraldo Filme não é, portanto, mero 

adjetivo, e não deve ser desprezado. Em suas próprias palavras, “[eu] sou um tanto 

fanático, eu não me envergonho de dizer. Diz que não pode ter fanatismo. Eu sou por São 

Paulo, sou mesmo, brigo e o diabo a quatro” (SOUZA, 1981, 53’55’’). Sua paulistanidade 

não estava, contudo, propriamente nos padrões rítmicos que ele adotou em suas 

composições (CONTI, 2015; PRADO, 2013). Na legitimação tardia e de acento regional 

do samba de São Paulo (FERNANDES, 2018), Filme disputou-lhe uma identidade tão 

polarizada racialmente quanto haviam sido, historicamente, as relações sociais naquela 

cidade (ALBERTO, 2011).501  

A polarização entre brancos e negros é constitutiva do discurso de Geraldo Filme, 

tanto quanto sua insistência em apontar as barreiras discriminatórias experimentadas pela 

população negra em São Paulo. No entanto, Geraldo Filme não só descreveu a 

participação de brancos no carnaval e no samba, de “antigamente” em diante, como 

elogiou a atuação daqueles. O músico não percebia a presença “do branco” como uma 

ameaça às “manifestações tradicionais”, porque elas eram, para ele, inequívoca e 

irredutivelmente negras. Segundo o músico, o branco que se envolvia com o samba em 

São Paulo tinha que “virar negro” – tocar como negro, dançar como negro, fugir da polícia 

como negro, ir preso como negro:  

A resistência do sambista continua muita. Mesmo o próprio elemento negro em 
São Paulo ele dá muito valor àquilo dele. Ele não se fecha em grupo racial, não 
deixando o branco penetrar, mas também não deixa o branco influir. O branco, 
quando ele vem, ele vem se sentindo um negro, ele vem participar, daqueles “eu 
sou um negrão” ele vem, age da mesma forma que a gente, diferente. Tem muita 
barreira, muita coisa que cerca esse tipo de gente em São Paulo.502  

Portanto, menos que contrapor-se à “narrativa oficial” ou “hegemônica” sobre São 

Paulo, Geraldo Filme a enegreceu através de seu samba, colocando o negro, valioso e 

admirado, no topo:  

 
501 Nesse sentido, deve ser destacada a importância dos contatos intergeracionais entre militantes negros de 
São Paulo, apontada por Alberto (2011). 
502 Souza (1981, 137’20’’, grifo meu). 
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O branco de São Paulo... eles falam muito que São Paulo... do orgulho do paulista, 
mas quando ele se ligou a essas manifestações, essas coisas negras, ele se ligou 
mesmo para participar ativamente e não como determinados lugares aí, que eles 
vão de chicote na mão, pra mandar, dominar a negrada.503  

A valorização da “cultura do negro” e a denúncia das desigualdades entre negros 

e brancos foram elaboradas em suas canções de diversas maneiras. Geraldo Filme 

convocou os negros a se apropriarem das “manifestações negras”504, contou a história 

“oficial” através das realizações de sujeitos negros505, reivindicou seus territórios, afirmou 

o seu orgulho enquanto homem negro enquanto descreveu o modo como concebia seu 

papel de sambista paulistano506. Geraldo Filme chegou, mesmo, a deixar em segundo 

plano sua disputa com o Rio de Janeiro para expressar as desigualdades sociais na figura 

do “garoto de pobre”, que só podia “estudar em escola de samba”. Para isso, o músico 

contrastou as experiências sociais no “morro” e na “cidade”.   

Garoto de Pobre 

(...) 

Ele desce dos morros 
Ele vem das vilas 
E chega à cidade 
Alegra os turistas 
Recebe os aplausos da sociedade 

Se criar novos passos 
Criar nova ginga 
Ou compor um samba 
Está aprovado, recebe o garoto 
O diploma de bamba 

Na escola de samba 
Aprende a rir, 
Aprende a sofrer, 
Aprende a chorar 
Mas não sabe ler 
Doutor qual o seu destino será?507 

 

A canção mobilizava uma agenda política antiga dos movimentos negros 

paulistanos, a educação, que, a partir de 1945, seria reivindicada, em São Paulo e alhures 

no Brasil, numa linguagem de direitos (ALBERTO, 2011). Nesse período de breve 

 
503 Souza (1981, 7’02’’). 
504 Geraldo Filme. “Vá cuidar de sua vida”. In: ______. Geraldo Filme. Eldorado, 1980.  
505 Como no samba-enredo “Tebas, o escravo”, em homenagem à Praça da Sé (Paulistano da Glória, 1974), 
ou a homenagem a Maria Soldado, no samba-enredo “M.M.D.C, Epopeia da Glória” (Paulistano da Glória, 
1978). 
506 Geraldo Filme. “Reencarnação”. In: Op. cit., 1980. 
507 Geraldo Filme. “Garoto de pobre”. In: Op. cit., 1980. 
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democracia, a despeito das divergências entre os movimentos negros pelo país, “[de] 

modo geral, todos advogavam que o Estado brasileiro deveria melhorar e universalizar a 

educação e a saúde públicas, assim como apoiar fortemente a valorização da cultura afro-

brasileira” (GUIMARÃES; MACEDO, 2008, p. 181). 

Tendo tudo isso em vista, as canções de Geraldo Filme me interessam menos pela 

possível “explicação histórica” do desaparecimento do Largo da Banana nelas contida do 

que pela potência que essa narrativa conferiu às lutas de seu autor. Nomeado, 

desaparecido e negro, o lugar de nascimento do samba somente poderia ser narrado por 

quem o havia testemunhado. Reivindicá-lo foi possível, por volta dos anos 1970, graças 

à condição “fugidia” em que o Largo da Banana existia, face às transformações em curso 

no entreposto ferroviário e às expectativas de autenticidade do samba, favoráveis à 

construção de um “berço” homólogo ao nacional e “singular”, expressivo da 

paulistanidade – algo de que a escolha de um entreposto ferroviário é bastante 

sintomática.  

A construção do Largo da Banana como “berço” do samba de São Paulo foi, nesse 

sentido, uma sofisticada elaboração, na qual Geraldo Filme afirmou os fundamentos da 

tradição paulista. Através de suas criações artísticas, ele reivindicou e valorizou um 

samba negro e paulista à luz de sua própria identidade, em uma cidade polarizada entre 

negros e brancos e que historicamente construíra sua narrativa de “progresso” por meio 

dos signos da branquitude (WEINSTEIN, 2015). Ao reivindicar o “passado” e o 

“progresso”, Filme formulou um projeto, ao mesmo tempo pessoal e coletivo para os 

sambistas negros de São Paulo, de direito à memória e à cidade, à valorização da cultura 

do negro pari passu com condições confortáveis e seguras de vida. Que a “fantasia” do 

sambista fosse, concretamente, as vestes do seu desfile e não a “ilusão” de um dia viver 

em um “barraco em condição”508! 

A construção da autoridade de Geraldo Filme sobre o “samba paulista” e sua 

consagração como um de seus maiores expoentes, nos anos 1970, foi possível porque 

havia, naquele momento, um crescente interesse no (re)conhecimento de sua história na 

 
508 Geraldo Filme. “Tristeza do Sambista”. Op. cit., 1980. A comparação de “Tristeza do Sambista”, 
gravada em 1980, e “A Felicidade” (1959), que compõe a trilha de “Orfeu Negro”, de Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes, é tentadora. Ambas as canções giram em torno de uma temática semelhante: a “ilusão” e a 
“fantasia” do carnaval, em uma tensão entre felicidade e tristeza. Contudo, a antítese dos títulos assinala, 
também, a diferença de perspectiva. Se o “sonho” e “trabalho” para alcançar a felicidade efêmera do 
carnaval constituem o cerne de “A felicidade”, Geraldo Filme dá nome às tristezas que o “desfile da ilusão” 
encobre: o pesadelo do barraco de zinco tremulando, a falta de dinheiro para pagar a própria fantasia (as 
vestes). A canção de Geraldo Filme parece responder a Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que cantavam 
sem saber o que é sofrer e, ainda, desvalidavam, ao menos o primeiro, o samba de São Paulo. 
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capital. No campo das artes, o espetáculo dirigido por Plínio Marcos entre 1972 e 1974 é 

um marco incontornável desse processo. Pouco antes, em 1970, foi criado o Museu da 

Imagem e do Som de São Paulo, MIS-SP, que se consolidaria nos anos seguintes.  

Em 1972, Walter Silva, jornalista e radialista, produtor musical e locutor de 

futebol, parceiro de Plínio Marcos em alguns projetos, sugeriu ao MIS-SP uma eclética 

relação de medidas “de alta importância para as suas atividades”509. Entre essas, Silva já 

demandava a gravação do “depoimento do pessoal de samba do extinto Largo da Banana, 

na Barra Funda”510. De um território popular reconhecido por seu samba e, 

principalmente, por seus “perigos” havia pouquíssimos anos, o Largo da Banana tornou-

se uma “legenda”, uma narrativa que acabava por volta de 1930 (BRITTO, 1986, p. 39).  

O MIS-SP atendeu, poucos anos depois, aos anseios do jornalista, que não eram, 

como podemos constatar, uma idiossincrasia qualquer. Essa instituição teve, em parceria 

com a instituição congênere do estado da Guanabara e, sobretudo, com a Universidade de 

São Paulo, um papel fundamental para a consolidação da narrativa, dos símbolos e dos 

cânones do samba paulista. O projeto audiovisual Coleção Carnaval Paulistano daquele 

museu teve, como ponto de partida, o enredo de Humor grosso..., e acabou tendo, 

também, o mesmo ponto de chegada, conferindo validade científica àquele discurso. Para 

isso, foi fundamental o trabalho de duas antropólogas envolvidas com a produção daquele 

acervo. Todavia, a análise desses documentos permite reconhecer dissonâncias 

importantes nos discursos dos artistas negros que serviriam à legitimação daquela 

narrativa. As disputas em jogo na pactuação deste “berço” negro e desaparecido do samba 

de São Paulo neste percurso são o objeto de meu próximo capítulo. 

  

 
509 O jornalista cobrava, entre outras ações, a gravação de depoimentos e músicas de Adoniran Barbosa e 
Paulo Vanzolini, hinos e gritos de torcida de times futebol, bem como de congadas e catiras do interior. 
SILVA, Walter. “Sugestões ao M.I.S.” Folha de São Paulo, 04/04/1972, p. 4. 
510 Idem, ibidem, grifo meu.  
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- 4 - 
Desaparecimento  

 

A identidade negra do Largo da Banana, tal como hoje é reconhecida, 

consolidou-se a partir dos anos 1970, na esteira da crescente legitimação do samba de São 

Paulo e da “oficialização” do carnaval paulistano. Neste capítulo, analiso as negociações 

e as disputas que envolveram essa construção social por meio dos diálogos entre artistas, 

acadêmicos e críticos da música popular. Para tanto, foco-me, principalmente, no acervo 

da Coleção Carnaval Paulistano do MIS-SP, onde esses agentes, embora ocupassem 

lugares sociais distintos e suas motivações nem sempre convergissem, se reuniram em 

torno de interesses compartilhados. Esse projeto audiovisual foi construído na interseção 

entre a política institucional do museu, interesses de pesquisa de cientistas sociais da USP 

e disputas de artistas negros por consagração. A uma só vez pesquisa etnográfica e projeto 

de salvaguarda da memória, esse arquivo se imbuiu do compromisso com o conhecimento 

e preservação de manifestações culturais consideradas “apagadas” ou “ameaçadas”. Esse 

foi o principal ponto de convergência em torno do qual se buscou definir o samba e o 

carnaval popular “tradicionais”, bem como suas territorialidades na capital.  

Em um contexto de descrença na modernidade e de crítica ao processo de 

modernização, os pesquisadores envolvidos na produção do acervo do MIS-SP buscavam 

nas expressões culturais de seu interesse uma narrativa de resistência. Eles pressupunham 

que os primeiros sambistas haviam rejeitado os valores da “ordem social dominante” e da 

cidade em que esta se materializava. A representação do Largo da Banana como um lugar 

segregado, socialmente desajustado, africanizado e desaparecido atendia a essas 

expectativas. Nesta imagem, os estudiosos pareciam buscar vestígios das possibilidades 

perdidas para a capital paulista no curso de sua história, idealizando a resistência popular 

em um passado pouco tangível.  

Confrontando as entrevistas do acervo do MIS-SP e os estudos acadêmicos que 

elas fundamentaram, percebe-se que as hipóteses iniciais dos pesquisadores se 

mantiveram intactas nas dissertações e teses, assim como se mantiveram inabaladas as 

expectativas de autenticidade e os estereótipos raciais que as informavam. As 

dissonâncias que emergiram durante as gravações não desestabilizaram as certezas da 

equipe de que o Largo da Banana era um território de “negros valentões”. As análises 

acabaram por ratificar a “legenda” do Largo da Banana (BRITTO, 1986, p. 39) – um lugar 



173 
 

mais mítico que histórico, onde os negros pareciam “resistir” sem “existir”, propriamente. 

Adjetivados tanto pela falta como pelos excessos – pela miséria, pela violência, pela 

ignorância, pela força bruta, pelo alcoolismo – tais sujeitos pareciam fadados a 

desaparecer diante do processo, aparentemente inelutável e irreversível, de 

“modernização” e de “progresso”. Nessa perspectiva, restava despercebida a persistente 

existência do Largo da Banana na metrópole contemporânea.  

Contudo, outros significados articulados em torno do “berço” do samba emergem 

quando atentamos para as disputas em jogo durante a constituição do arquivo do MIS-SP. 

Considero as entrevistas momentos privilegiados de negociação de narrativas e 

identidades, mediadas por expectativas de raça, classe e gênero, que pressupunham 

diferença e desigualdade. Em São Paulo, embora fazendo escolhas diversas dos sambistas 

do Rio de Janeiro, os músicos, como lá, manejaram suas possibilidades de inserção social 

participando da construção dos estereótipos relativos ao samba (HERTZMAN, 2013). 

Como buscarei argumentar, o quanto eles corroboraram ou rejeitaram as premissas dos 

entrevistadores estava relacionado não apenas com o modo como eles concebiam suas 

próprias identidades, mas também com os rendimentos que a narrativa em negociação 

aportava às suas próprias trajetórias. Os artistas endossaram, até certo ponto e à sua 

maneira, os discursos que os contrapunham à ordem social dita “moderna”, sem perder 

de vista seus investimentos, por vezes bem-sucedidos, para participarem com vantagens 

dessa mesma ordem. 

Os músicos foram capazes de legitimarem-se como autoridades, estabelecendo 

nexos entre seus depoimentos e os anseios dos entrevistadores. Ao mesmo tempo, eles 

discorreram, por vezes, à revelia de seus interlocutores, sobre aspectos de suas trajetórias, 

perceptivelmente laterais aos interesses imediatos da equipe reunida no MIS-SP, mas 

centrais para o modo como eles próprios conferiam sentido à sua história. Esses aspectos 

incluíam seus percursos profissionais e suas lutas por reconhecimento e prestígio, 

frustrando algumas das ideias pré-concebidas pelos pesquisadores. Escutando os diálogos 

sobre o Largo da Banana à luz dessas disputas, encontramos um território de lutas negras 

heterogêneas e historicamente constituídas, inseridas nos processos de modernização, 

ainda bastante depois da suposta “origem” do samba na cidade de São Paulo. 
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O “samba valente” do Largo da Banana  

A partir dos anos 1970, o Largo da Banana, já “extinto”, passou a frequentar as 

páginas culturais da imprensa, geralmente durante o carnaval. Jornalistas nele 

localizavam, invariavelmente no início do século XX, em 1904, 1910 ou 1914, a origem 

do samba e do carnaval de São Paulo, empreendida pelas mãos e vozes de homens negros 

e mestiços.511 Se a recorrência das menções àquele lugar não o colocou no topo da ordem 

do dia, são dignas de nota a constância tanto de publicações a respeito dele como, 

principalmente, da narrativa em que passou a figurar. Como nas notícias policiais de 

poucos anos antes, o Largo da Banana continuou a ser identificado pela presença de 

negros pobres e desajustados: o “(...) Largo da Banana (Barra Funda) (...) não era 

frequentado pelas boas famílias. Às vezes chegava a sair tiroteio”512. Embora o último 

tiroteio registrado no Largo da Banana (o único que identifiquei), decorrente de uma 

perseguição policial contra opositores da ditadura militar, fosse de 1969513, nas notícias 

sobre o carnaval essa realidade violenta remontava às primeiras décadas do século. 

Transmutando uma realidade intimidadora em pitoresca, aquele território foi festejado 

como o epicentro do samba e do carnaval paulistanos, em uma cidade ainda em vias de 

transformação, no “tempo em que o samba era coisa pra valente”514. 

Diferentemente do ocorrido no Rio de Janeiro, onde o samba foi mais cedo 

“elevado ao grau de identidade universal de uma nação forjada em meio a fissuras reais” 

(FERNANDES, 2018, p. 28), na capital paulista, sua legitimação foi tardia. Nesta cidade, 

segundo Dimitri Fernandes (2018, p. 276), até meados dos anos 1950, a cultura popular 

tendeu a ser desclassificada pelos parâmetros estéticos das camadas superiores, 

permanecendo alijada de suas principais instâncias culturais. Nos anos 1930, por 

exemplo, a Sociedade de Etnografia e Folclore, liderada por Mário de Andrade, não 

voltou seu olhar para “dentro” da capital, mas para os seus “arredores” (VALENTINI, 

2009). Os folcloristas percorreram cerca de 100 km para encontrar, em Bom Jesus de 

Pirapora, os “batuques de negros” que eles definiram como o “samba rural paulista” 

 
511 CARDOSO, Jary et al. “Que carnaval”. Folha de São Paulo, 05/02/1978, p. 3; RIBEIRO, Octavio. 
“Malandros, polícia e carnaval na Mangueira”. Folha de São Paulo, 05/02/1978, p. 3; “ATABAQUE, o 
som que fez nascer o carnaval em São Paulo”. Folha de São Paulo, 26/02/1979, p. 15; DIAFÉRIA, 
Lourenço “FOLIAS desvairadas, do entrudo à lança”. Folha de São Paulo, 19/02/1980, p. 21.  
512 AMÂNCIO, Moacyr. “Brincou, dançou”. Folha de São Paulo, Ilustrada, 12/02/1977, p. 29. 
513 Como visto no capítulo 3. 
514 BARROS, Plínio Marcos de. “Vi o início e não quero ver o fim”. Folha de São Paulo, 30/05/1977, p. 
23. 
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(ANDRADE, 1937; CUNHA, 1937), de um ponto de vista mais analítico que celebrativo 

(FERNANDES, 2018, p. 279).  

Todavia, entre as décadas de 1960 e 1980, se o samba e o carnaval não adentraram 

a “identidade hegemônica” da capital paulista, ao menos ganharam entusiasmados 

defensores, com significativos aportes das ciências sociais e das artes. Recuperando os 

elementos centrais dos estudos folclóricos - como a origem rural e o ritmo “pesado” - 

esses agentes contribuíram para definir uma identidade autônoma para o samba urbano 

de São Paulo, homóloga à do gênero musical “nacional”.  

Em um evento sintomático desse processo, a antropóloga Ieda Britto, o músico 

Geraldo Filme e crítico José Ramos Tinhorão se reuniram na TV Cultura, em 1977, para 

tentar definir o samba paulista característico “das regiões da Alameda Glette, Praça 

Marechal Deodoro, Largo da Banana e da Barra Funda”515. É possível que essa 

transmissão tenha resultado da parceria estabelecida entre a Fundação Padre Anchieta e 

o MIS-SP, uma entre diversas iniciativas promovidas em conjunto pelas instituições 

estaduais naquela década (LENZI, 2018, p. 161). Sabe-se, ao menos, que os mesmos 

articuladores também encontraram no museu um importante espaço de interlocução. 

Criado em 1970, o MIS-SP imbuía-se de “perfil sociológico e antropológico” e 

ambicionava documentar “manifestações culturais e artísticas, folclóricas e eruditas”. 

Nesse contexto, mereceram especial interesse “regiões ou temáticas (...) desconhecidas, 

ou em vias de desaparecimento” (LENZI, 2018, p. 107–8). Com esse viés, o samba e o 

carnaval paulistanos entraram no escopo das atividades do museu.  

A fundação do MIS-SP teve apoio de seu congênere do estado da Guanabara, 

criado em 1965, contando com a colaboração direta de seu diretor, Ricardo Cravo Albin 

(LENZI, 2018, p. 269). No Rio de Janeiro, Albin implementou, desde 1966, o projeto 

Depoimentos para a posteridade, que se tornou um dos carros-chefes do museu. Por meio 

de entrevistas realizadas com sambistas da velha guarda, o Conselho Superior de Música 

Popular Brasileira do MIS-RJ procedeu a uma influente atualização da identidade do 

samba carioca (ou “nacional”), reconsagrando seus agentes históricos (CESAR, 2019; 

FERNANDES, 2018; HERTZMAN, 2013). Estava em jogo a reafirmação de uma 

brasilidade essencial, emanada do Rio de Janeiro e provinda de um passado idealizado.  

José Ramos Tinhorão (1928-2021) foi um intelectual de destaque no Conselho 

Superior de Música Popular do MIS-RJ. Crítico musical, jornalista, bacharel e marxista, 

 
515 ALVES, Liane A.C. “Brasil, temática da televisão nesta semana”. O Estado..., 02/10/1977, p. 29, grifo 
meu. 
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Tinhorão identificava a “pureza” dos gêneros musicais e seus autênticos produtores com 

o que ele concebia como as “classes dominadas”, que não teriam, por isso, sofrido “as 

influências deletérias do internacionalismo burguês” (FERNANDES, 2018, p. 225–6). 

Sua reconhecida autoridade no debate nacional, o interesse em autorizar-se, também, na 

autenticidade “regional” (FERNANDES, 2018, p. 305) e o cerceamento da autonomia do 

museu fluminense pelo regime militar no início dos anos 1970 devem tê-lo estimulado a 

colaborar com a instituição paulista, quando a oportunidade se apresentou. Em 1976, ele 

coordenou a entrevista com Dionísio Barbosa, provavelmente o último fundador ainda 

vivo do Grupo Barra Funda, prestigiado como o primeiro cordão carnavalesco de São 

Paulo. Essa gravação foi um dos cerca de cinquenta “depoimentos avulsos”, bastante 

variados, registrados durante a gestão do primeiro diretor do museu, Rudá de Andrade, 

até 1980 (LENZI, 2018, p. 161). Tinhorão tinha interesse em conhecer as experiências 

que o artista tivera durante suas estadias no Rio de Janeiro no início do século XX e 

buscou traçar correspondências entre elas e sua análise do samba na antiga capital 

federal.516  

Naquela época, Tinhorão implicou-se sobremaneira no debate com artistas locais 

para definir as especificidades do samba de São Paulo em relação ao do Rio de Janeiro. 

Um “puxão de orelha” dele teria conscientizado Osvaldinho da Cuíca da importância de 

valorizar a identidade regional, quando este lançou o álbum “Vamos sambar”, entre 1974 

e 1975. Na avaliação de Tinhorão “o que [imperava] não era a virtude, e sim a 

mediocridade”, visto que nesse trabalho o cantor paulistano copiara os cariocas, nada 

“[acrescentando] para São Paulo” (apud PRADO, 2013, p. 70). Relembrando esse 

episódio, Osvaldinho da Cuíca justificou-se, alegando que até os anos 1970 “samba 

paulista” era uma noção pouco divulgada e “restrita aos círculos intelectuais” (PRADO, 

2013, p. 91). A “crítica construtiva” de Tinhorão teria sido decisiva para o novo rumo 

tomado por Osvaldinho da Cuíca, que ganhou “uma notoriedade muito grande com esse 

negócio de samba paulista” (PRADO, 2013, p. 91). Geraldo Filme também recebeu a 

chancela do crítico (PRADO, 2013, p. 205).  

 O programa de história oral do MIS-SP ganhou fôlego na administração de Boris 

Kossoy, no início dos anos 1980, por meio de uma parceria com o Centro de Estudos 

 
516 Num desses paralelos, Tinhorão comparou Barbosa ao músico da velha guarda carioca João Guedes, ou 
João da Baiana. Ver Barbosa (1976, 87’51’’).  Os dois músicos tinham, efetivamente, pontos em comum, 
como o apego às suas identidades de trabalhadores (HERTZMAN, 2013, p. 252). Dionísio Barbosa afirmou 
ter conhecido João da Baiana em São Paulo, pois era amigo dos irmãos do sambista (Barbosa, 1976, 
90’73’’). 
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Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, Ceru-Usp, onde Olga von Simson 

desenvolvia seu doutorado, orientada por Maria Isaura Pereira de Queiroz.517 Em 1981, o 

MIS-SP disponibilizou a infraestrutura necessária à etnografia de Simson sobre “brancos” 

e “negros” no carnaval paulistano518 (SIMSON, 2016). Com base nesse material, Simson 

propôs uma análise “étnico-racial” dessa festa popular, separada por bairros específicos. 

O “carnaval branco” localizava-se no Brás, na Lapa e na Água Branca, enquanto o 

“carnaval negro” se desenvolvia na Barra Funda, Liberdade e Bexiga (SIMSON, 2007).   

O método científico seguido pela antropóloga diferia da informalidade do 

encontro na casa de Dionísio Barbosa em 1976, que ela também acompanhara. Aquela 

gravação inicia-se com o diálogo já começado. Conversas paralelas se sobrepõem à voz 

do carnavalesco, que se torna, por vezes, inaudível. Em diversas ocasiões, Tinhorão o 

interrompe, passando ele próprio a dar explicações à equipe. Também são evidentes 

momentos de frustração do entrevistador, que busca encerrar a conversa, animando-se 

outra vez quando o músico diz algo de seu interesse. Simson, por sua vez, seguia um 

roteiro padronizado. Isso não impediu que a antropóloga, por vezes, instigasse seus 

informantes a responderem o que ela desejava ouvir, sobretudo em relação às 

transformações contemporâneas e ao futuro do carnaval. 

Simson e seus colegas queriam coletar marchas sambadas, mapear as 

agremiações, conhecer seu funcionamento interno, seus percursos pela cidade, bem como 

as manifestações “informais” nas quais elas bebiam. A antropóloga buscava, com isso, 

acessar uma realidade sociocultural anterior à “oficialização” do carnaval paulistano a 

partir de 1968.519 Para ela, a regulamentação do subsídio público à celebração havia 

transformado uma festa genuinamente popular em “espetáculo” com finalidades 

comerciais alheias aos interesses dos artistas, resultante do que ela designou de “modelo 

carioca”. Simson questionou todos os seus entrevistados sobre esses assuntos. Isso lhe 

deu oportunidade de escutar respostas variadas às suas provocações, algumas delas 

bastante ambíguas, assim como alguns contrapontos mais incisivos às suas hipóteses. 

 
517 A Coleção Carnaval Paulistano foi uma das dezoito áreas temáticas do programa de história oral 
desenvolvido por Kossoy (LENZI, 2018, p. 184). 
518 Simson afirma ter entrevistado 35 informantes durante a pesquisa de doutorado, nem sempre com apoio 
do MIS-SP. Na coleção do museu, constam entrevistas com 14 homens e mulheres negros (12 gravações) 
e 15 foliões brancos (3 gravações). A antropóloga disponibilizou sua pesquisa de campo no Centro de 
Memória da Unicamp, CMU, ao qual ela se vinculou a partir de 1989.  
519 São Paulo (Cidade). Lei n° 7.100, de 29/12/1967. Esse marco legal regulamentou o subsídio público às 
organizações carnavalescas e encarregou a prefeitura de promover “festas de cunho popular e festejos 
carnavalescos”, diretamente ou por concessão, “visando incrementar o turismo, conservar e desenvolver as 
tradições folclóricas brasileiras e contribuir para a recreação popular”. 
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Contudo, a pesquisadora manteve-se firme na suposição de que a “mercantilização” em 

curso, diretamente relacionada com o “embranquecimento” das agremiações, havia 

alterado irremediavelmente a natureza das “manifestações culturais”: 

O desfile de escola de samba se transformou, ao longo da década de 1970, em 
mercadoria a ser consumida no país e no exterior (...). Os dirigentes mais jovens, 
brancos e mais bem integrados a uma visão empresarial (...) conseguiram realizar 
com competência muito maior esse tipo de carnaval-show-mercadoria. 
(SIMSON, 2007, p. 223, grifo meu) 

A definição de “cultura negra”, para a equipe do MIS-SP, presumia a diferença 

racial e étnica, a subalternidade de classe, a segregação espacial e o passado. Essas ideias 

foram sintetizadas na conceituação dos “territórios negros” paulistanos, desenvolvida por 

Raquel Rolnik ao longo dos anos 1980. A representação do Largo da Banana permitiu 

condensar seus sentidos: era um “terreiro africano” em um “mundo à parte”, na “cidade 

provinciana” (SIQUEIRA, 2021a).  

O território negro 

Em A cidade e a lei, livro que decorre de seu doutorado, defendido em meados 

dos anos 1990, Rolnik desenvolve uma tese de grande impacto no campo dos estudos 

críticos da urbanização. Como ela anuncia nas primeiras páginas do livro, “a ineficácia 

da legislação urbana é a fonte de seu sucesso político, financeiro e cultural”, na medida 

em que levou à constituição de territórios diferenciados em termos de reconhecimento da 

cidadania dos sujeitos que os habitam (ROLNIK, 2003, p. 13–14). Assim, a arquiteta e 

urbanista percorre “cem anos de história” - mais atenta, contudo, ao que se passa entre as 

décadas de 1880 a 1930 - para desvendar a consolidação do pacto territorial de formação 

das periferias pobres da metrópole, ainda em vigor, segundo ela, nas últimas décadas do 

século XX. Na apresentação do livro, a autora justificou sua obra à luz de seu desejo de 

transformar a realidade que lhe era contemporânea: 

Este mergulho na história (...) pretende, mais que dialogar com a literatura 
existente sobre o tema, iluminar possibilidades de enfrentamento e superação dos 
limites perversos a que se chegou na cidade de São Paulo neste final de milênio. 
Para aqueles que não aceitam a inexorabilidade das péssimas condições 
urbanísticas em que se encontra a cidade, cem anos de sua história revelam como 
tal condição tem uma lógica (...) [de] formulação de um pacto territorial que 
preside o desenvolvimento da cidade, impedindo-a de crescer com graça, justiça 
e beleza. Entender como esse pacto foi construído e qual é sua base jurídico-
urbanística pretende ser uma modesta contribuição em direção de sua 
transformação. (ROLNIK, 2003, p. 14) 
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Rolnik defendeu que a legislação urbanística paulistana historicamente havia 

restringido os termos da legalidade a um padrão de ocupação apenas possível em uma 

pequena parte da cidade. Esta corresponderia, grosso modo, ao que se convencionou 

chamar de “vetor sudoeste” de expansão urbana, habitado predominantemente por grupos 

de alta renda. Nos territórios populares, onde não vigorava a habitação unifamiliar isolada 

no lote, a população teve de se haver com uma condição ambígua e incerta de ilegalidade 

tolerada e negociável, a depender do contexto social e político. Segundo a autora,  

Esta vasta área de obscuridade social correspondeu, em primeiro lugar, na história 
da legislação urbanística de São Paulo, ao lugar dos negros na cidade. Mais tarde 
incorporou os bairros populares de imigrantes até ser completamente identificada 
com o território estrangeiro por volta dos anos 1930. (ROLNIK, 2003, p. 60) 

Rolnik dedicou um capítulo de seu livro a percorrer os territórios “negros” e 

“estrangeiros” da Primeira República. O “território negro” vinha merecendo 

considerações da autora desde os anos 1980, quando ela convocou a aproximação entre 

urbanistas e cientistas sociais para “mapear a inserção territorial de pretos e pardos nas 

cidades, seja localizando esse grupo mais precisamente no tecido urbano, seja penetrando 

em seus espaços cotidianos de vida e socialização” (ROLNIK, 2007, p. 75). Uma 

sistematização de suas reflexões encontra-se no artigo seminal “Territórios negros nas 

cidades brasileiras: etnicidade e cidade em São Paulo e no Rio de Janeiro”, de 1989. 

Alertando para o caráter ensaístico do texto, esboçando hipóteses, mapeando fontes, 

instituições e periodizações, a autora refletiu sobre os territórios negros em um arco 

temporal de cerca de um século, nas duas cidades.  

O título do artigo, aproximando cidade e etnicidade, anuncia algo que, 

desenvolvido no texto e, depois, em sua tese de doutorado, é fundamental para 

compreendermos como a autora se aproximou da problemática racial. Para Rolnik, é em 

termos de diferenças culturais, sobretudo, que as especificidades “negras” (e, também, 

“estrangeiras”) dos territórios e dos grupos populares que os habitavam podem ser 

compreendidas. Assim, seu esforço em caracterizar os “territórios negros” concentrou-se, 

em grande medida, na reivindicação e demonstração da “(...) existência de uma 

comunidade afro-brasileira”, entendida como “(...) um grupo diferenciado e singular, de 

especificidades culturais (...)” (ROLNIK, 2007, p. 89). Segundo Rolnik, tais 

especificidades eram essencial e atemporalmente “africanas”.520  

 
520 Para uma discussão crítica quanto ao recurso à “etnicidade” enquanto categoria de análise, ver Sansone 
(2007). Pode-se considerar que a obra de Raquel se inscreve em uma bibliografia mais ampla que tendeu a 
considerar “etnicidade” como sinônimo de cultura, e a produção cultural como algo estático (SANSONE, 
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Segundo Rolnik, duas questões marcam a experiência social nos territórios negros. 

De um lado, a exclusão, associada à estigmatização e marginalização, que incorria em 

processos de segregação, discriminação e dominação branca; de outro, a existência de 

uma identificação cultural e de um repertório comum que geraram laços de solidariedade 

(ROLNIK, 2007, p. 76). Desse ponto de vista, a segregação espacial resulta tanto de 

processos de exclusão como de resistência social, que não colidem, mas reforçam-se 

mutuamente. Para caracterizar os territórios negros, Rolnik articulou dados estatísticos da 

concentração de “pretos” e “pardos” com o mapeamento de práticas e instituições 

“negras” (ou “africanas”), do trabalho ao samba, no interior dos lotes e nas ruas. Segundo 

a autora, em São Paulo,  

A área da Barra Funda/Campos Elísios foi, no início do século XX, o território 
mais caracterizadamente negro de São Paulo. Berço do Samba Paulista, ali se 
localizavam os clãs africanos urbanos. O terreiro, espaço sagrado/profano que 
poderia ser o lugar do culto ou da macumba, mas também o lugar de samba da 
vida cotidiana, era formado pelo pátio ou corredor do cortiço e os quintais das 
casas. Eram pequenos espaços de interação social, onde as classes e etnias 
subalternas se esforçavam pela apropriação de alguma parte do produto social – 
o emprego eventual, os negócios, os biscates – e como pela apropriação do espaço 
social, em busca de um lugar próprio na cidade (ROLNIK, 2003, p. 77, grifos 
meus).  

O Largo da Banana era ainda mais segregado dentro do já segregado “núcleo 

negro” da Barra Funda: “[ali], no Largo da Banana, era o território dos negros valentões”, 

que obtinham trabalho temporário como carregadores da estrada de ferro (ROLNIK, 

2003, p. 76, grifo meu). Para sustentar essa afirmação, Rolnik cita um depoimento 

atribuído a Dionísio Barbosa, transcrito da dissertação de Ieda Britto e engata, em 

seguida, a descrição dos cordões carnavalescos da Barra Funda. A autora afirma que os 

cordões teriam se originado nas “(...) famílias extensas de origem africana (...) que 

praticavam o jongo ou o samba de roda como extensão da própria vida familiar” 

(ROLNIK, 2003, p. 77). Nesta menção singular ao Largo da Banana, que contribui para 

sustentar seu argumento, a arquiteta articula os sentidos de africanidade, desajustamento 

e desaparecimento de que os territórios negros são imbuídos em sua análise. 

 
2007, p. 15). Segundo o antropólogo, na América Latina, até recentemente, pesquisadores sociais 
contribuíram para definir a negritude como algo “intrinsecamente associado a um certo grau de isolamento 
da cultura ocidental/ “branca” e, basicamente, como um homólogo do status de classe inferior” (idem, p. 
26).  De modo geral, tais autores colaboraram para afirmar a negritude por meio de constructos como 
“tradição”, proximidade da natureza, magia, corpo, sexualidade e sensualismo, algo fortemente associado 
à ideia de “África” mobilizada na composição do que é negro, entendida como seu manancial (idem, p. 25). 
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O “terreiro africano”  

No período pós-abolição, quer desejassem isso ou não, os negros brasileiros 

permaneceram associados ao continente africano. Enquanto isso, representações de uma 

África atrasada e selvagem continuaram a ser atualizadas ao longo do século XX, para o 

que o duradouro monopólio de informações pelas metrópoles europeias contribuiu 

(ALBERTO, 2017, p. 318). Acompanhando a perda de legitimidade de explicações 

biológicas das hierarquias raciais em detrimento da cultura, essa conotação pejorativa 

passou a conviver com a celebração daquele continente como um dos três “berços” de um 

povo “sem raças” (CORRÊA, 2012; GUIMARÃES, 2012). Nos anos 1930, as ciências 

sociais, as artes e a política nacional teriam um papel decisivo para consolidar essa 

narrativa (GUIMARÃES, 2012, p. 118). 

Como aponta Guimarães, a diluição das fronteiras raciais em uma identidade 

nacional singular não se nutria, então, de um horizonte de promoção da igualdade social 

ou de superação do preconceito e das desigualdades raciais. Negros e índios foram 

reconhecidos como marcos fundadores, como “antepassados que criaram a nação, restos 

e vestígios das origens”, um destino já cumprido na formação da civilização e uma 

concessão simbólica que não deveria ter encarnação política (GUIMARÃES, 2012, p. 

121). A sobrevivência e atualização do preconceito e discriminação racial andaram, 

assim, a par da reivindicação da ancestralidade africana do povo brasileiro. Esta “herança 

cultural” serviu, de forma duradoura, a finalidades políticas variadas, da condução da 

política externa junto aos estados nacionais africanos independentes à deslegitimação e 

repressão de demandas antidiscriminatórias e combativas ao preconceito racial no Brasil 

(ALBERTO, 2017).  

Desta forma, é compreensível que no processo de formação de suas identidades 

raciais, os negros brasileiros olhassem, desde cedo, para aquele continente, sem que isso 

significasse, necessariamente, reivindicar uma pertença africana (ALBERTO, 2017; 

BUTLER, 1998; GUIMARÃES, 2003). Em São Paulo, a afirmação de uma diferença 

étnica teve pouca ressonância antes do golpe civil-militar de 1964. Além disso, antes do 

último quartel do século XX, era pouco provável que os negros paulistanos considerassem 

que carnaval, samba, macumba, candomblé e capoeira igualmente “transavam o 

afronegro” (GONZALEZ, 1982, p. 19). Isso se estende aos carnavalescos que, como 

outros intelectuais, reivindicaram a distinção racial, mas não a cultural, e demandaram 

inclusão em uma nação multirracial, ao invés da criação de um “território negro” 

exclusivo (ALBERTO, 2017, p. 320–8). Isso não significa que a “cultura negra” fosse 
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menos importante para os negros mais velhos, um argumento que a atuação dos grupos 

carnavalescos e outras organizações culturais desde os anos 1910 permite questionar 

(PINTO, 2013, p. 363). Antes, isso indica que o significado conferido pelos negros 

paulistanos à noção de “cultura” variou ao longo do tempo, o que se aplica ao próprio 

carnaval. 

Apenas a partir dos anos 1970, São Paulo acolheria uma geração de intelectuais 

“transada não em termos de ‘Oropa, França e Bahia’, mas ao contrário, ‘Bahia, África e 

Oropa’, com muito axé em cima” (GONZALEZ, 1982, p. 30–34). Esses militantes, que 

buscaram unificar suas lutas em escala nacional, coadunaram o reconhecimento de 

diferenças raciais e culturais, bem como políticas redistributivas e de cidadania que ainda 

impactam as agendas dos movimentos negros (GUIMARÃES, 2012, p. 105).521 Portanto, 

os argumentos de Rolnik ressoam as inflexões dos debates antirracistas contemporâneos 

à sua escrita. A Revista do Centro de Estudos Afro-Asiáticos da Universidade Cândido 

Mendes, onde a arquiteta e urbanista publicou seu artigo em 1989 é sintomática de suas 

interlocuções. Fundado em 1973, o CEAA foi um espaço de articulação e de formação de 

numerosos intelectuais que participaram da reorganização dos movimentos negros após 

o golpe de 1964 (ALBERTO, 2017, p. 351). Entre aqueles, vale destacar a historiadora 

Beatriz Nascimento. Embora essa autora não seja citada no estudo de Rolnik, é possível 

que as reflexões da arquiteta e urbanista fossem estimuladas por suas pesquisas sobre a 

história dos quilombos e por sua análise de tais organizações sociais e espaciais como 

sistemas alternativos.522 

Entretanto, a bibliografia, as citações e as notas de A cidade e a lei indicam que 

sua principal referência para a conceituação do “território negro” foi a obra de Muniz 

Sodré, também ele um intelectual negro. Rolnik reportou-se, especialmente, ao ensaio O 

terreiro e a cidade, publicado em 1988, em que o jornalista e sociólogo conferiu 

 
521 Em São Paulo, naquele contexto, foi fundado o Centro de Cultura e Arte Negra, o CECAN, em 1971 
(ALBERTO, 2017, p. 387). O Jornegro, criado em 1978 e vinculado ao CECAN, fez reportagens especiais 
com mestres de capoeira, músicos e carnavalescos, “pessoas da nossa gente que são importantes pelas 
coisas que fizeram ou fazem”. Entre os destaques, estavam Nenê de Vila Matilde e Madrinha Eunice, que 
concederiam, pouco depois, entrevistas ao MIS-SP. Regina Pinto (2013, p. 363) menciona uma matéria do 
Jornegro com Geraldo Filme, que não localizei. No aniversário da Vai-Vai, o jornal rendeu-lhe homenagens 
por seus cinquenta anos “de cultura bantu no coração de São Paulo”, algo que provavelmente não era 
reivindicado por seus fundadores. “PRECISAMOS conhecer a nossa história”. Jornegro, Ano I, n.2, São 
Paulo, 1978, p. 3; “NOSSAS COISAS, nossa gente”. Jornegro, Ano III, n .9, 1980, p. 7; “O SAMBA 
chora”. Jornegro. Ano IV, n.11, São Paulo, 1981, p. 4; “VAI VAI: cinqüenta anos de cultura bantu no 
coração de São Paulo”. Jornegro, Ano III, n.8, 1980.  
522 Sobre Beatriz Nascimento, ver Ratts (2007) e a coletânea de textos da historiadora organizada por esse 
autor (NASCIMENTO, 2021). 
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centralidade ao território para interpretar a “forma social negro-brasileira”. Com a força 

(o axé) do terreiro, Sodré afirmava a potência dos negros brasileiros para, mais do que 

resistir à dominação dos brancos, construir um mundo acolhedor das diferenças, não 

marcado por relações de subordinação de um grupo ao outro (SODRÉ, 2019, p. 95).  

Para o autor, o terreiro, abarcando liturgias variadas, do candomblé à umbanda, 

era o suporte por excelência da existência dos negros na diáspora africana, desde a 

desterritorialização experimentada pelos escravizados. A principal característica do 

terreiro era, portanto, sua capacidade de reelaborar-se e reterritorializar-se. Nele 

instaurava-se “por meio da palavra mítica (...), um ‘lugar sagrado’, com determinações 

puramente qualitativas”, não orientado pelos parâmetros quantitativos e 

homogeneizadores do mundo ocidental (SODRÉ, 2019, p. 54).  

Parafraseando Sodré, Rolnik interpretou os territórios negros paulistanos como 

sucessivas “reterritorializações africanas”, onde estariam representadas todas as 

divindades “do panteão nagô, aglutinando em um único e pequeno espaço toda a 

simbologia do Cosmo. Pouco [importava] o tamanho físico, geométrico, mensurável do 

espaço do terreiro, pois ali [cabia] a África inteira, qualitativa, condensada e 

reterritorializada” (ROLNIK, 2003, p. 65, grifo meu). Desde o período escravista, em 

condição de “completo despojamento material”, o próprio corpo constituía-se no primeiro 

território negro do escravizado. Assim, no interior da arquitetura totalitária da senzala,  

(...) floresceu e se desenvolveu um devir negro, afirmação da vontade de 
solidariedade e autopreservação que fundamentava a existência de uma 
comunidade africana em terras brasileiras. O confinamento na terra de exílio foi 
capaz de transformar um grupo – cujo único laço era a ancestralidade africana – 
em comunidade”. (ROLNIK, 2007, p.75, grifo meu) 

Depois disso, os terreiros foram novamente reterritorializados nos “quilombos 

urbanos da Primeira República”, permanecendo essenciais “(...) na configuração dos 

territórios negros urbanos – são terreiros de samba, de candomblé, de jongo, que 

atravessam a história dos espaços afro-brasileiros nas cidades” (ROLNIK, 2007, p. 76-

7). Tanto para Rolnik como para Sodré, o terreiro tinha uma dimensão operativa. Para 

Sodré, por exemplo, “a noção africana de um espaço plástico, que se [refazia] 

simbolicamente, tornou-se bastante operativa na escassez imobiliária carioca” (SODRÉ, 

2019, p. 76).  

Apesar da explicitação, tanto de Sodré como de Rolnik, de que o “terreiro” não 

era incompatível com a ordem industrial e moderna, essa abordagem acabou criando 

armadilhas. Uma das mais expressivas, no caso de Sodré, foi antecipar o 
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“desparecimento” de um dos terreiros que o autor considerava mais emblemáticos do Rio 

de Janeiro, a praça Onze de Junho (SODRÉ, 2019, p. 138–142). Em seu texto, a avenida 

Presidente Vargas, que cortaria a praça apenas na década de 1940, aparecia, na análise do 

autor, já no contexto da reforma urbana promovida por Pereira Passos, nos anos 1900 

(SODRÉ, 2019, p. 122). Isso tornou aquele “terreiro”, também considerado “berço” do 

samba carioca (e nacional), menos tangível. Com isso, o autor deixou de explorar 

impactos bastante mais recentes dos processos de urbanização sobre os grupos que o 

habitavam.  

Do mesmo modo, gostaria de sugerir que é por serem interpretados 

exclusivamente em termos de “reelaborações” da ancestralidade africana em terreiros que 

os territórios negros “desapareceram” da análise de Rolnik nos anos 1930. Para isso, é 

importante observar como a autora concebeu as especificidades dos territórios “negros” 

e “estrangeiros”. Depreende-se de seu texto que, durante a Primeira República, ambos 

haviam compartilhado o estigma da promiscuidade, o controle policial e as políticas 

públicas higienistas e sanitaristas da Primeira República (ROLNIK, 2003, p. 146). Seus 

habitantes teriam igualmente vivenciado o cotidiano de trabalho informal e mal pago, de 

moradias precárias e coletivas (ROLNIK, 2003, p. 78). Assim, uma das grandes 

preocupações da autora foi contestar o estigma da promiscuidade que marcava os 

habitantes de cortiços, cômodos, porões e outras formas “misturadas” de convívio 

(ROLNIK, 2003, p. 69).  

Destarte, tanto no território estrangeiro quanto no território negro, ela procurou 

ressignificar os laços comunitários constituídos nessa convivência tão próxima. Em 

ambos os casos, a noção de “família” era fundamental. Nos territórios negros, a 

comunidade se organizava em clãs e extensas famílias “de ‘santo’ sem laços de 

parentesco” que se sustentavam e eram sustentadas pelo “terreiro/habitação coletiva”. A 

autora chegou a apontar a semelhança entre os “quartos de aluguel, muitas vezes 

constando de apenas um cômodo e agrupados em torno de um quintal coletivo” ao 

“compound ou collectivité, habitação clânica urbana africana, presente em várias cidades 

de África Ocidental” (ROLNIK, 2003, p. 66).523 A diáspora europeia, por sua vez, gerava 

 
523 A necessidade de reavaliar o papel do negro na História do Brasil consta na Carta de Princípios do 
Movimento Negro Unificado, de 1978 (PINTO, 2013, P. 326). Nesse sentido, ao investigar os quilombos 
urbanos ou explorar as relações entre a arquitetura e o urbanismo africanos e brasileiros, Rolnik alinhava-
se com uma importante diretriz dos movimentos sociais negros daquele período. Contudo, ao definir a 
identidade negra e suas contribuições por meio de atributos essenciais, Rolnik, como outros intelectuais 
contemporâneos seus, acabou por reforçar processos que eles desejavam denunciar e corrigir. No 
argumento de Rolnik sobre a organização das habitações coletivas da população negra paulistana, a 
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outra forma de relação nos mesmos territórios populares, constituídos por laços de 

parentesco e pelo cotidiano de trabalho: 

O fato de vários membros da família [de imigrantes europeus pobres] viverem 
próximos uns dos outros, de algumas famílias se organizarem em unidades 
extensas, ou até de haver proximidade de conterrâneos e amigos de diáspora, 
possibilitava a formação de uma rede de apoio, em que avós, tios, sogros, 
companheiros, cooperavam com suas parentas, tomando conta dos filhos menores 
para que as mães pudessem trabalhar fora, ajudando nas tarefas domésticas, 
viabilizando o trabalho remunerado das mulheres casadas. (ROLNIK, 2003, p. 
80)  

Neste caso, seus modos de morar chocavam-se com as concepções de habitat 

baseados na ideia de “lar” porque “a rua e o espaço doméstico eram lugar de produção” 

(ROLNIK, 2003, p. 78). No entanto, do ponto de vista das atividades de trabalho, Rolnik 

identificava as mesmas ocupações desempenhadas por mulheres brancas e negras, 

brasileiras e estrangeiras, casadas ou solteiras, como “quituteiras”, “diaristas”, 

“lavadeiras” e “passadeiras”. Desse modo, é possível que essas mulheres 

compartilhassem outros âmbitos da experiência social. Neste caso, as diferentes lentes 

analíticas para observar o cotidiano dos grupos de imigrantes brancos e brasileiros negros 

é que pareciam dar significado às distinções entre os territórios negro e o estrangeiro. 

Enquanto para os imigrantes europeus, tratava-se do trabalho e da família “sanguínea”, 

os clãs africanos ligados pela “ancestralidade comum” e, em grande medida, pela 

religiosidade é que conferiam sentido aos “territórios negros”.  Em sua análise, a agência 

dos sujeitos parecia dar lugar a um espaço “agente”. Desse modo, a autora foi capaz de 

reconhecer o multifacetamento da “condição de irregularidade”, que não deveria ser 

tratada “(...) como se fosse um atributo intrínseco de um espaço urbano” (ROLNIK, 2003, 

p. 182), ao mesmo tempo em que os “atores sociais” que habitavam esses territórios 

acabaram analisados por meio de atributos essencializantes. 

A partir dos anos 1930, segundo a autora, a condição de extralegalidade urbana 

passou a ser plenamente identificada com o “território estrangeiro”. A política 

nacionalista de Vargas, que valorizou a mão-de-obra nacional, e uma “onda de xenofobia 

que contaminava a classe dominante” (ROLNIK, 2003, p. 146) – e não apenas ela, 

 
resistência social se confundia com a opressão que a autora denunciava. Afinal, os cômodos superlotados 
da Primeira República resultavam da ganância dos proprietários ou de uma especificidade cultural dos 
inquilinos? A obra de Muniz Sodré, que lhe servia de referência, incorria em impasses da mesma ordem. O 
pesquisador chegou a afirmar que o combate à febre amarela no pós-abolição teria sido um “imperativo no 
quadro de favorecimento ideológico à imigração de europeus”. Neste caso, transferindo a africanidade da 
cultura para a genética, Sodré argumentou que a doença teria sido mais letal entre europeus do que entre 
negros, possivelmente porque “se tratava de doença endêmica em certas regiões da África, [que] produzia 
imunizações relativas” (SODRÉ, 2019, p. 121). 
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convém observar – responderiam por essas mudanças. Com o surgimento da Frente Negra 

Brasileira, “que pregava a necessidade de instrução e organização da vida familiar nuclear 

(...) para que os negros pudessem atingir a igualdade com o branco”, “[apareceu] e 

[ganhou] corpo o tema da ‘integração’ do negro, dentro e fora da própria comunidade” 

(ROLNIK, 2007, p. 84; 2003, p. 91). Portanto, suas coordenadas analíticas se 

transformaram no exato momento em que os “terreiros africanos” davam lugar, em suas 

considerações, à “integração social”. Diante disso, a autora depreendia que as 

comunidades negras deixavam de conformar extensas famílias em clãs africanos: 

Para os membros da comunidade [de negros após 1930], a desmarginalização 
colocava-se claramente em termos territoriais – era preciso sair dos cômodos e 
porões para organizar um novo território negro, familiar (...). (ROLNIK, 2007, p. 
84; 2003, p. 90, grifo no original) 

Para a autora, a aquisição pela FNB de terrenos em loteamento recém-abertos mais 

além das bordas dos bairros centrais, na Casa Verde, Vila Formosa, Parque Peruche, entre 

outros, eram exemplos dessa nova forma de territorialização, orientada pelo objetivo de 

integração social (ROLNIK, 2003, p. 91). Todavia, como apontaram diversos autores e 

como pudemos observar no primeiro capítulo desta tese, os valores “familiares” e a aposta 

na instrução do negro como caminho para ascender socialmente não surgiram com a 

criação da FNB. Na perspectiva de carnavalescos e jornalistas negros, antes de 1930, 

habitar cortiços e porões, na Barra Funda ou alhures, parecia uma escolha menos baseada 

nos laços diaspóricos do que no desejo de viver na “cidade”. Nesses casos, o que parecia, 

efetivamente, constituir o elo comum entre a comunidade negra não era a “ancestralidade 

comum”, mas o enfrentamento cotidiano do estigma, da precariedade das acomodações e 

dos abusos cometidos pelos senhorios. Negros denunciaram dramas compartilhados com 

os demais inquilinos da cidade e, também, as particularidades com que eles os 

experimentavam cotidianamente, em razão da discriminação racial. Em 1920, um 

jornalista denunciou o proprietário da Vila Conde de Sarzedas, na Liberdade, que 

buscava, deliberadamente, banir o “elemento de côr” de suas propriedades. Ele 

argumentou: 

Ora, alguns annos atraz, davam graças em alugar seus predios (porões) para as 
cosinheiras, porque não paravam em casa e havia muitas casas para alugar; hoje 
esquecem que esse elemento muito ajudou a pagar as dividas contrahidas para a 
edificação, porque o elemento mais elevado na sociedade ha bem pouco tempo 
não iria residir em villas e porões.524 

 
524 “VAGANDO”. A Liberdade, 09/05/1920, p. 1.  
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A Vila Conde de Sarzedas foi um dos empreendimentos de Possidônio Ignácio 

das Neves. Desde os anos 1890, Neves reproduziu seu capital, em larga medida, 

apostando no mercado de habitação para os extratos mais pobres da população, com 

ocupação intensiva dos lotes na Liberdade (BORIN, 2020, p. 181–2). Como aponta 

Monique Borin (2020, p. 183), a família Neves “tem ainda hoje capital construído na 

reprodução do urbano” e o neto de Possidônio, Júlio Neves, arquiteto formado em 1955, 

ocupou postos dirigentes estratégicos da política urbana. Entre outros cargos, nos anos 

1960, foi presidente da COHAB e, nos anos 1990, foi o responsável pela Operação 

Urbana Faria Lima, durante a gestão de Paulo Maluf. Assim, levando a sério o argumento 

do jornalista d’A Liberdade, percebe-se que o investimento financiado por “cozinheiras” 

e outros negros em São Paulo realmente está na base de um acúmulo de capital, não 

apenas econômico, impressionante e duradouro. 

Cada dia mais pobre diante do incessante aumento no custo de vida, o negro “já 

não [podia] morar perto da cidade; (...) lutando sempre para manter a sua família”525. Com 

isso, o “pobre trabalhador” pouco se beneficiava do “grande progresso” associado às 

novas e belas construções e largas avenidas, alamedas e ruas tomadas por automóveis, 

que tomavam o lugar de antigos casarões de barro socado e de ruas estreitas e mal 

calçadas. Já então, a casa própria, a ser obtida através de uma suada poupança, era 

estimulada como alternativa para que famílias negras pudessem escapar de viver mal 

acomodadas e exploradas por “proprietários inconscientes”526.  

Assim, a inflexão que marcou a década de 1930 não era nem o reconhecimento da 

necessidade de organizar o território familiar, nem o tema da integração dos negros, ao 

menos “dentro da comunidade”. Como explicou Zezinho da Casa Verde, ao ser indagado 

sobre “por que que muitos negros que viviam na Barra Funda se mudaram para a Casa 

Verde” naquele momento, “todo mundo queria comprar terreno”527. A casa própria 

autoconstruída em terrenos afastados do centro foi uma aspiração de muitas pessoas, 

brancas ou não, empobrecidas ou remediadas, em suas variadas formas de organização 

familiar. Nesse sentido, as mudanças não diziam respeito à substituição de uma forma de 

etnicidade pela outra, mas, como apontou Stella Paterniani (2019, p. 150), às estratégias 

de disputa face às novas políticas habitacionais e econômicas daquele período. 

 
525 CINTRA, Moysés. “A vida”. Clarim..., 12/10/1924, p. 3. 
526 Idem, ibidem. 
527 Nazaré (1981, 25’00’’). 
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Quanto à africanidade, no projeto audiovisual do MIS-SP, entrevistados de 

gerações tão diversas quanto Dionísio Barbosa e Geraldo Filme não relacionaram suas 

identidades culturais e suas práticas artísticas à religiosidade afro. As respostas à 

indagação sobre este assunto, que percorreu os questionários, poderiam ter alertado os 

pesquisadores para o fato de que, para os artistas, samba, carnaval, capoeira ou macumba 

não bebiam necessariamente da mesma fonte, nem tinham o mesmo valor.  

Os entrevistadores de Dionísio Barbosa insistiram em identificá-lo cultural e 

biologicamente com a África. Após sucessivos equívocos de Tinhorão, Barbosa desistiu 

de corrigi-lo sobre a origem de seu avô, concedendo que aquele era “filho de africano, 

mas vindo da Bahia pra cá”528. Todavia, ele não admitiu que os entrevistadores 

comparassem as marchas sambadas de sua autoria ao jongo, algo de que ele “nunca quis 

saber” porque “era muito católico, [foi] coroinha de padre (...)”529.  

Do mesmo modo, Geraldo Filme não hesitou em negar a existência de alguma 

ligação entre o samba e carnaval paulistanos e a “religião africana, o candomblé, a 

macumba, o jongo”, explicando: 

O candomblé mesmo, aqui em São Paulo, ele não tem muito tempo de penetração, 
era diferente (...). Tem gente que não gosta de samba de batuqueiro porque falava 
que era coisa de macumba. Por isso que eu digo que o nosso samba não tem nada 
a ver com o samba do Rio (...), que o nosso vem daqueles batuques, das festas 
que eram dadas aos escravos de boa colheita, na qual eles se manifestavam com 
aquelas danças, batuque umbigada (...).530  

Mais que confirmar a tardia penetração da “religião africana” em sua cidade natal, 

Filme indicava que ele próprio não creditava sua produção àquela matriz. Indagado sobre 

sua fé na religiosidade “africana”, Geraldo Filme afirmou que “acreditar, não 

[acreditava], mas achava muito bonito como folclore”531. Por isso ele havia trabalhado 

com essa linguagem em alguns de seus sambas-enredo: “(...) eu já coloquei todos os 

orixás todos na avenida (...) até aí sim, mas o contrário não”532. Ainda assim, o músico 

afirmou ter sido muito criticado ao tematizar o candomblé em seus sambas-enredo, no 

Paulistano da Glória, pois alguns dirigentes acharam uma “falta de respeito com a 

 
528 Barbosa (1976, 2’30’’). 
529 Idem, 76’40’’. 
530 Souza (1981, 146’10’’). 
531 Idem, 125’00’’.  
532 Idem, 124’07’’. Filme se aproximava, nesse sentido, de Solano Trindade em seu Teatro Popular 
Brasileiro, TPB, no qual o sambista havia atuado poucos anos antes, no município de Embu. Trindade 
buscava na simbologia do candomblé a linguagem viva de sua arte, e não um “exotismo primitivo”, nem a 
religiosidade propriamente dita (GREGÓRIO, 2005, p. 101). Sobre a participação de Geraldo Filme no 
TPB ver Marchezin (2016), capítulo 1. 
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religião”.533 Olga Von Simson não entendeu a polêmica, pois para ela tanto o carnaval 

quanto o candomblé, igualmente, “[faziam] parte da cultura negra também”.534 Tal 

diálogo indica os desalinhos entre as concepções da antropóloga e aquelas dos artistas, 

que não tinham visões consensuais sobre o que definia a “cultura negra” ou sobre como 

as diferentes “manifestações” incluídas nessa categoria se relacionavam.535 

Os estudos relacionados com o projeto do MIS-SP tiveram dificuldade em 

interpretar a resistência dos carnavalescos em confirmar a africanidade de suas práticas 

culturais. Ao investigar as sociabilidades cotidianas no “território negro da Barra Funda”, 

a “música afro” definia, para Silva (1990, p.3), a forma de estar-no-mundo dos negros 

pobres no pós-abolição, adquirindo estatuto explicativo. Britto também conferiu 

centralidade aos vínculos africanos ancestrais dos primeiros sambistas de São Paulo 

associando-os ao sincretismo religioso através do qual, desde o tempo da escravidão, os 

negros dissimulavam suas “reais crenças”. O peso dessa “herança africana” chegou ao 

ponto de a antropóloga impô-la ao “fundador do primeiro cordão” à sua revelia:  

Quando Dionísio Barbosa idealizou a formação do cordão que acabara de fundar, 
o Camisa Verde (...) conscientemente ou não, reeditava práticas muito antigas, 
que se confundem no patrimônio cultural negro. Realmente, os cordões podem 
reportar-se ao antigo rito africano, que as cidades de Salvador e Rio de Janeiro 
presenciaram no passado (...), mas podem igualmente reportar-se às taieiras, os 
cordões em fila que saíam dos templos da Irmandade do Rosário [em São Paulo]. 
(BRITTO, 1986, p. 104, grifo meu) 

Assim, a autora acomodou a raiz africana do samba de São Paulo, dissimulada na 

prática católica. Analisando os rituais de sepultamento da Irmandade Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, Britto considerou que, naquelas ocasiões, “era-lhes possível, 

principalmente através da música, dar vazão (...) às suas crenças mais fundas e sentirem 

naqueles momentos mais próxima a presença da África distante” (BRITTO, 1986, p. 46). 

Seu principal informante sobre a resistência cultural negra, que rejeitou explicitamente 

essa aproximação, foi considerado como alguém que havia incorporado “os valores do 

 
533 Idem, 124’45’’. 
534 Idem, ibidem. 
535 Geraldo Filme apontou que os enredos “africanos” eram mais caros, demandando altos investimentos, 
por vezes, proibitivos. Nesse sentido, o artista também descrevia os custos financeiros implicados na 
afirmação “étnica” da identidade negra do carnaval naquele momento. Isso extrapolava as fronteiras 
paulistas. Mesmo na Bahia, onde as experiências dos blocos afro de Salvador desse período reverberavam 
em outras cidades, como Ilhéus, a construção de uma linguagem “afro” podia ser bastante desafiadora. 
Integrantes queixaram-se do alto custo dos materiais, que deviam buscar na capital do estado, pois a 
quantidade que chegava à região era insuficiente. Ademais, o investimento na estética “afro” não implicava, 
necessariamente, a identificação afro-religiosa dos blocos (CRUZ, 2004). 
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mundo branco, sobretudo as práticas religiosas e de comportamento ditadas pela Igreja 

Católica” (BRITTO, 1986, p. 39, grifo meu).  

Um “mundo à parte” 

Para além das distinções presumidas entre os mundos “branco” e “negro”, Britto 

também argumentou que existiam “espaços fechados dentro do próprio mundo negro e 

ainda mais aos estranhos a ele”, dos quais o Largo da Banana seria o mais exemplar 

(BRITTO, 1986, p. 70). Traduzindo tais diferenciações em separação no território, Britto, 

Simson, Rolnik e Silva assinalaram a inexistência de guetos raciais em São Paulo, apenas 

para, em seguida, mapearem os “núcleos”, “redutos” ou “territórios” “negros” (na 

Liberdade, Bexiga e Barra Funda, com algumas variações).  

Informações parciais, colhidas de depoimentos dos sambistas, fundamentaram 

essas análises. Simson baseou-se em uma frase atribuída a Zezinho da Casa Verde – “[lá] 

era esburacado, então era lá que nóis fazia samba” – para corroborar que os “redutos 

negros” correspondiam às porções menos urbanizadas daqueles bairros: enquanto os 

negros habitavam as “ruelas e becos, com topografia muito irregular e sujeitas a 

constantes alagamentos”, as famílias brancas fixavam-se nas ruas em melhor condição 

(SIMSON, 2007, p. 100). Baseado em um depoimento desse sambista, José Carlos Gomes 

da Silva argumentou que a Barra Funda, no pós-abolição, havia constituído um “autêntico 

território negro”, habitado por negros pobres recém-migrados da lavoura (muito embora 

seu informante tivesse nascido na capital). Segundo o autor, naquele bairro, esses sujeitos 

“segregados territorialmente e relegados à condição de trabalhadores informais, 

desenvolveram (...) ações culturais que confrontavam com o contexto geral da cidade”, 

de maneira “inconsciente” (SILVA, 1990, p. 3).  

Para Silva, como para Britto, o Largo da Banana era o locus por excelência desta 

experiência de recusa (SILVA, 1990, p. 56–9). As resistências cotidianas dos 

carregadores contrastavam com a “atuação política organizada” de negros que ocupavam 

posições intermediárias na estrutura de classes, que ele designou, baseado em Florestan 

Fernandes, de “elite negra”. Esta, segundo Silva, elaborou “um projeto político 

intencionalmente construído que visava questionar e mesmo participar das estruturas 

formais de poder da cidade” (SILVA, 1990, p. 3). Desse ponto de vista, o “território 

negro”, conceito que ele mobilizou tal como referido por Raquel Rolnik, servia à análise 

das sociabilidades culturais “informais” e “afro” das classes baixas, mas não à ação 

política “organizada” da “elite negra”:  
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Não se pode tomar como ponto de partida, para a análise da elite negra paulistana 
um espaço territorial definido da cidade, pois esta não se encontrava em um 
espaço específico como os trabalhadores informais negros da Barra Funda, 
Bexiga e Cambuci. 

Talvez a sua inserção na estrutura de classes da cidade, entre os setores 
intermediários tenha contribuído para a própria indefinição territorial do grupo. 
Este encontrava-se disperso no espaço urbano ao contrário dos segmentos mais 
pobres da coletividade negra (SILVA, 1990, p.102, grifos no original). 

Mesmo reconhecendo que havia interações entre negros de diferentes classes 

sociais, Silva privilegiou a separação, por considerar que os diferentes grupos 

encarnavam “experiências diversas do negro enquanto cidadão ou homem público na 

cidade” (SILVA, 1990, p. 105). Se não descartasse as aproximações, o autor 

possivelmente concluiria que nem os mais pobres estavam confinados em um território 

exclusivo, nem os setores médios habitavam tão indefinidamente o espaço urbano. O 

intrigante é que sua principal fonte para analisar o território negro da Barra Funda era um 

depoimento do outrora ensacador Zezinho da Casa Verde. Isso chama a atenção porque, 

como veremos adiante, um dos aspectos mais marcantes da entrevista de Zezinho ao MIS-

SP, poucos anos antes, foi sua luta para não ser confinado no território, tanto físico quanto 

simbólico, do Largo da Banana.  

Britto, por sua vez, desejava que seu texto funcionasse como um “repositório das 

classes subalternas”, que “[registravam], elas próprias sua história” (BRITTO, 1986, p. 

71). No entanto, sua principal fonte para descrever a “resistência cultural” do “mundo 

negro” era o depoimento de Dionísio Barbosa, que não se encaixava nas expectativas da 

pesquisadora. Isso suscitou alguns desconfortos, que Britto expressou em considerações 

como as de que “as ações repressoras mais claramente perceptíveis, endereçadas às 

manifestações [negras] (...) partiram do próprio meio negro, que (...) apresentava uma 

funda diferenciação social” (BRITTO, 1986, p. 98). Segundo a antropóloga,  

Muitos (...) consideravam o grupo [de negros sambistas da Barra Funda] como 
“outra gente... nego valente... nego de pinga”. Porém, estes eram trabalhadores 
do grupo de carregadores e ensacadores, peões (...) respeitados pela sua força 
física e valentia, havendo entre estes bons jogadores pertencentes ao clube São 
Geraldo da Barra Funda. Como os demais negros, tiveram forte participação nas 
manifestações que envolviam o samba (...). (BRITTO, 1986, p. 39–40) 

Os “negros valentes” qualificados por uma longa lista do que não eram, poderiam 

ser perfeitamente descritos no singular: eles “(...) não contavam com habilidades 

artesanais que pudessem favorecê-los profissionalmente, não dominavam um ofício (...) 

não tinham tido acesso nem mesmo aos mais elementares ensinamentos (...) [e] não 

haviam incorporado (...) os valores da ordem social vigente” (BRITTO, 1986, p. 100, 
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grifos meus). A esses seres destituídos que “não quiseram, ou não puderam adaptar-se” 

(BRITTO, 1986, p. 39), restava a condescendência de conjunções adversativas: “[p]orém 

(...) eram chamados de ‘os bambas da Barra Funda’” (BRITTO, 1986, p. 40, grifo meu); 

“[c]ontudo, desenvolveram suas próprias manifestações culturais’ (BRITTO, 1986, p. 

100, grifo meu). 

Essa definição dos “negros valentes” dialoga com as considerações de Florestan 

Fernandes sobre os negros na capital paulista no pós-abolição. Segundo o sociólogo, 

diante da falta de medidas para integrar os antigos escravizados na nova ordem 

competitiva, aqueles teriam se convertido “rapidamente, em elementos residuais do 

sistema social” (FERNANDES, 2008, p. 62). Fernandes identificou um processo de 

mobilidade horizontal entre a população negra em São Paulo, em que os menos instruídos, 

provenientes das lavouras, compensaram o deslocamento daqueles mais qualificados para 

fora da cidade. Segundo o sociólogo, a cidade em processo de expansão urbana e 

econômica, carecendo de “candidatos a serviços brutos”, tornou-se atraente para os 

sujeitos que “só contavam com a capacidade ou as aptidões virgens da ‘força bruta’” 

(FERNANDES, 2008, p. 82). Os “negros valentes” de Britto, trazendo o samba em sua 

“bagagem modesta”, enquanto eram atraídos do interior para a capital (BRITTO, 1986, 

p. 23), correspondiam aos “trabalhadores rústicos” de Fernandes, que “não tinham 

traquejo com os serviços urbanos e procuravam ocupações periféricas e uma existência 

discretamente marginal” (FERNANDES, 2008, p. 82). Todavia, enquanto Fernandes 

considerava que esses trabalhadores, com o tempo, conseguiriam se inserir na estrutura 

social, para Britto isso não se afigurava no horizonte. O que o sociólogo via como um 

percurso de realização da modernidade, Britto lia como uma resistência cultural contra 

ela. 

Não deixa de ser surpreendente que, debruçando-se sobre as resistências às forças 

dominantes, Britto parafraseasse uma análise concebida em um contexto de confiança na 

modernização e no desenvolvimento nacional. Florestan Fernandes apostara na 

consolidação de uma sociedade urbano-industrial competitiva, aberta, igualitária e 

democrática para superar o preconceito racial, percebido como um resquício da sociedade 

escravista (MAIO, 1999, p. 153, 2014, p. 23). A ditadura política e o crescimento 

econômico acompanhado do aumento da pobreza, das desigualdades sociais e das 

periferias da metrópole nos anos seguintes favoreceram a emergência de um pensamento 

crítico à modernização. Uma vertente importante desse pensamento se desenvolveu no 

âmbito da sociologia urbana de orientação marxista da USP. Assim, ao lado de Florestan 
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Fernandes, outra referência que percorre os trabalhos de Rolnik, Britto, Silva e Simson é 

a obra de Lúcio Kowarick. Este sociólogo, o principal teórico do chamado padrão 

periférico de crescimento paulistano, orientou pesquisas de Rolnik neste tema desde sua 

graduação na FAU/USP, nos anos 1970. 536 

Pessimistas quanto às perspectivas da sociedade (e da cidade) “modernizada” de 

modo autoritário e excludente, os jovens pesquisadores buscaram em expressões culturais 

singulares e nos grupos marginalizados do passado possibilidades abortadas de 

construção de uma realidade social mais justa. O prefácio de Arnaldo Contier ao livro de 

Britto explicita a descrença daqueles intelectuais nos ideais do progresso, o que parecia 

justificar o interesse por formas “anteriores” e “resistentes” ao que eles identificavam 

com a “modernidade”. Segundo o autor, “[e]sses negros amantes do samba, do futebol e 

da cachaça repudiaram os valores da Igreja, da burguesia cafeeira e industrial, ainda 

presos aos ideais de ‘progresso’, de ‘cultura internacional cosmopolita’” (BRITTO, 1986, 

p. 19). No entanto, cabe observar que a recusa aos ideais do progresso, projetada sobre os 

sujeitos históricos estudados, não refletia as aspirações manifestas por aqueles nas fontes, 

mas, sobretudo, as expectativas dos próprios autores sobre a moralidade burguesa, a 

Igreja, e o Estado.  

Os pesquisadores inverteram o valor, mas reforçaram a leitura de Fernandes sobre 

a anomia e o desajustamento estrutural dos negros no pós-abolição. Mais que isso, a 

própria ideia de “cultura negra” estava informada pela visão dos sociólogos que haviam 

estado à frente do projeto Unesco nos anos 1950537. O que os jovens cientistas valorizavam 

como “[estratégia] de recusa (...) em face dos valores dominantes e impostos (...) [pelos] 

‘aparelhos ideológicos’ da (...) Primeira República” (BRITTO, 1986, p. 18), Fernandes e 

Bastide, anos antes, teriam desprezado como um tema “menor” e dissociado do estudo 

das estruturas sociais (HERTZMAN, 2016).  

Parece difícil compreender por que, nos anos 1980, estudiosos dedicados à 

“cultura negra” se engajaram em um referencial teórico que havia relegado seus temas de 

pesquisa a um plano secundário. Outra referência bibliográfica de Britto e Simson, o 

antropólogo João Baptista Borges Pereira apresentava uma perspectiva bem diferente 

sobre aquele assunto (HERTZMAN, 2016). Sem pretender “traçar o perfil da formação 

 
536 Os estudos da sociologia urbana dos anos 1970, entre os quais a produção de Kowarick está incluída, 
foram decisivos para consolidar a imagem de São Paulo como a “de uma cidade sem possibilidade de 
salvação” (ZOREK, 2019, p. 53). 
537 Sobre a história do projeto Unesco e seus impactos no campo de estudo das relações raciais, ver Maio 
(1997). 
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étnico-histórica da música popular brasileira”, Pereira desejava analisar como a música 

reconhecida como “negra” urbanizou-se, tornando-se um caminho viável de luta dos 

negros por ascensão social na estrutura de classes em São Paulo (PEREIRA, 2001, p. 

191).538 A familiaridade com a produção desse antropólogo poderia ter estimulado as 

cientistas sociais a atentarem para a música ou o esporte como estratégias de inserção 

social, e não de recusa.  

Pesquisas mais recentes descrevem uma realidade cotidiana heterogênea, que não 

se coaduna com a segregação racial ou social que balizou a interpretação dos bairros 

identificados com os “territórios negros” do pós-abolição (BORIN, 2014, 2020). Lívia 

Tiede (2006, p. 46-7), em diálogo com Ieda Britto, sugere que se houve uma “profunda 

diferenciação” entre negros paulistanos de classes sociais diversas, isso não resultou na 

separação em territórios distintos. Em suma “se os ‘valentões’ negros estavam por lá [por 

Barra Funda e alameda Glette], eles conviviam par a par com integrantes da imprensa 

negra e, quiçá, freqüentavam as mesmas atividades lúdicas” (TIEDE, 2006, p. 58). Assim, 

para Tiede, aqueles grupos mais compartilharam experiências sociais do que se 

distanciaram – e isso vale para um espectro que vai da exposição à discriminação racial 

às condições de moradia.  

Na esteira de suas considerações, me parece igualmente importante rejeitar a 

polarização entre “resistência cultural” e “integração social” e, mais ainda, a associação 

desses polos a uma escala de negritude/branquitude. Não havia uma diferença essencial 

entre “negros valentes” e aqueles que, se reivindicando parte de uma classe respeitável, 

foram acusados de aderir ao “mundo branco”. Ao invés de confirmar a constituição de 

um “grupo à parte”, a figura do “negro valente” é expressiva do estereótipo que impactou 

de forma bastante duradoura o cotidiano da população negra de São Paulo, algo 

particularmente verdadeiro para os sambistas.  

A figura do “valente” permitiu articular uma narrativa singular, mas forjada em 

diálogo com aquela do “malandro” carioca. Em São Paulo ou no Rio, valentões e 

malandros foram celebrados e condenados, refletindo um reconhecimento social 

ambivalente, mas também as disputas de sentido em torno de tais representações. No Rio 

de Janeiro, Hertzman (2013) aponta que o fato de que o “malandro” tenha sido alçado a 

símbolo nacional enquanto os sambistas continuaram a enfrentar preconceito racial e 

desigualdades sociais é uma expressão contundente dessa ambiguidade. Em São Paulo, 

 
538 Além de constar entre suas referências bibliográficas, Pereira integrou a comissão examinadora da 
dissertação de Ieda Britto e mereceu agradecimentos especiais da autora em seu livro. 
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proporcionalmente ao lugar conquistado pelo samba e coadunando-se com as gramáticas 

raciais que moldavam as hierarquias sociais, os valentões foram menos festejados e mais 

afastados, tanto nas representações do território como do tempo histórico.  

A ambiguidade do “valente”, ou do “valentão”, é constitutiva da própria definição 

desses termos, desde a primeira sistematização moderna do léxico da língua portuguesa. 

“Valentão” podia significar tanto “o bravo, matante”, “campeão ou campeador 

d’alguém”, “que tem valor, esforço”, “que tem força, energia, bom, grande no seu gênero” 

como também alguém que não tinha essas qualidades, mas se passava por tal (SILVA; 

BLUTEAU, 1789, p. 507). No século XX, essa ambivalência persistiu. Os sentidos 

positivos do “valente”, como “destemido, intrépido, corajoso/rijo, resistente, sólido, forte, 

robusto/vigoroso, enérgico, esforçado/de valor, rico, importante”, transmutam-se no 

“valentão”, que se finge dotado de tais atributos, sinônimo de “fanfarrão” ou “gabola” 

(BIVAR, 1958). Expressões como “valente no nome” e “valente de longe” para descrever 

os que “fazem alarde de valentia” (AULETE, 1964) reforçam esse sentido invertido. 

“Valente” é gíria para “guarda noturno” (PEDERNEIRAS, 1946) e para “alavanca com 

a qual gatunos abrem portas” (AULETE, 1964). Guardião ou infrator, o valentão tem seu 

valor como homem, forte e corajoso, constantemente desafiado.  

No dicionário Aurélio (FERREIRA, 1985), uma grande variedade de sinônimos 

de “valente” e “valentão” denotam força e resistência539, impulsividade ou 

agressividade540, falta de decoro e feiura541, macheza542 ou, novamente, alguém que conta 

vantagem543. Há referências a entidades afro-religiosas, como “Tranca-rua”. Expressões 

como “desmancha-samba”, “fecha-bodegas” e “acaba-novena” sinalizam o imaginário 

relativo aos territórios habitados por essas figuras, bem como denotam seu caráter 

disruptivo. “Bamba”, “bambambã”, “batuta” são sinônimos de valentão que também são 

empregados para destacar a habilidade de músicos, dançarinos e jogadores de capoeira. 

Esses sinônimos articulam o lugar limiar que esses sujeitos ocupam no imaginário social, 

deslocados e admirados de longe. 

O “Aurélio” inclui, ainda, “índio” e outros nomes de origem indígena como 

sinônimos de “valentão”.544 Tal uso sugere uma racialização que, embora não remeta aos 

 
539 Duro, osso, sarado. 
540 Estourado, brabo, destemperado, peitudo, onça, cabra-de-peia, arranca-tocos. 
541 Destorcido, largado, desabotinado, lanfranhudo, cabra-feio. 
542 Colhudo, maludo, machão, macho. 
543 Grulha, tira-prosa. 
544 Anhanguera, qüera, cumba, turuna, sureba, capuava, tuntuqué, curema, surunganga, tupina, 
torunguenga.  



196 
 

negros, também denota deslocamento social. Na imprensa cotidiana paulistana da 

Primeira República, o termo “valentão” reportava-se a pessoas não-brancas, pobres e 

migrantes, fossem de outros estados do Brasil, com destaque para a Bahia, ou de países 

europeus.545 Rótulos como “preto valentão”, “preto valente” ou “pardo valentão” 

apareceram com certa frequência nas páginas policiais até, pelo menos, os anos 1930.546  

Nessa época, a palavra “valentão” não parece ter identificado pessoas brancas das 

classes média e alta. A representação da bravura dos combatentes durante a revolta 

constitucionalista, em 1932, fornece um contraponto que ilustra até que ponto o senso de 

separação e racialização do valentão é construído pela linguagem. Segundo Barbara 

Weinstein (2015), os insurgentes buscaram afirmar sua identidade de “paulistas” 

articulando signos da branquitude, masculinidade, modernidade e ordem. Embora a 

coragem também fosse crucial em tal representação, neste caso essas noções foram 

mobilizadas por meio de um vocabulário distinto, preferindo o termo “viril” para 

descrevê-los.547 Em contraste, soldados negros tenderam a ser retratados como covardes 

e desordeiros, embriagados e indisciplinados, ainda que a Legião Negra estivesse na linha 

de frente durante os combates (WEINSTEIN, 2015, p. 122). 

Do mesmo modo, confrontar o retrato dos valentões em um ambiente ao qual são 

frequentemente associados - os bares - com descrições de espaços análogos feitas por 

pessoas de outros grupos sociais, também pode contribuir para desnaturalizar os 

estereótipos. Em suas memórias, Bento Prado Júnior descreveu a “vida mundana” que se 

desenrolava nos bares situados em um pequeno quadrilátero, ao redor da biblioteca Mário 

de Andrade, no centro da “docemente provincianizada” São Paulo nos anos 1950. Lá, um 

“público heterogêneo” de intelectuais, artistas e da jeunesse dorée, “distintos por seus 

trajes ou pela bebida consumida, conviviam francamente sem tensões, numa globalidade 

antes comunitária que societária” (apud ARRUDA, 2001, p. 62). Arruda relacionou essa 

boemia circundante à biblioteca, “que se nutriu de suas fontes durante o dia e se abeberou 

em suas projeções, à noite”, a uma modernização cultural forjada no intercâmbio de ideias 

 
545 Sobre valentões estrangeiros: “QUEM É Francisco Lombardi”. O Estado..., 16/03/1913, p. 9; 
“VALENTÃO”. O Estado..., 28/03/1914, p. 7; “O CRIME da rua Dias Leme”. O Estado..., 20/06/1928, p. 
7. Sobre “baianos valentões”: “Notícias diversas”. O Estado..., 06/01/1902, p. 1; “TERRÍVEL desordeiro”. 
Correio..., 03/06/1906, p. 4; “Aggressões”. O Estado...., 3/11/1936, p. 7; “PROEZAS de um valentão”, O 
Estado..., 27/03/1936, p. 9. 
546 “PRETO Ignácio”. O Estado..., 2/02/1901, p. 2; “VALENTÃO”. O Estado..., 11/10/1903, p. 2; 
“TERRÍVEL desordeiro”, O Estado..., 1906, p. 4; “SCENA de Sangue”, O Estado..., 1919; “VALENTÃO 
Preso”. O Estado..., 4/04/1925, p. 7.; “TRÊS ASSASSINOS capturados pela polícia”. O Estado..., 
30/06/1929, p. 15; “UM PRETO assassinado”. O Estado..., 27/09/1929, p. 14; Tribunal do Jury O Estado..., 
10/04/1930, p. 3-4; “ELLE ERA BAMBA e eu me defendi”. Correio..., 31/01/1936, p. 3.  
547 Como me indicou, em conversa, a historiadora. 
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desde o contexto efervescente da Semana da Arte Moderna. Segundo a autora, “[os] bares 

da ilustração sempre conotaram sedição (...); o espírito crítico sempre se opôs ao 

establishment. Bares sincréticos, sínteses das diferenças, são espaços ígneos, lugares de 

encontro e de convívio de diversos tipos de boêmia” (ARRUDA, 2001, p. 64–5, grifos 

meus). Nas condições seguras em que os “bares da ilustração” permitiam as “sínteses das 

diferenças”, a boemia tinha um lugar garantido no processo de modernização cultural da 

metrópole e a “sedição” tinha estatuto de “espírito crítico”. 

Nos mesmos “anos frementes” lembrados pela socióloga, o Correio... descrevia o 

ambiente em uma venda na rua do Triunfo, próxima à estação da Luz em que se dera uma 

contenda entre dois “valentões”. Segundo o jornalista, naquele local, “vários indivíduos, 

quasi todos desclassificados, palestravam ruidosamente (...) desde ao cahir da tarde, por 

entre libações alcoolicas e baforadas de fumo”548. Lá, o diálogo parecia dar lugar ao 

barulho. A passagem da “intelectualidade” para a “valentia” nos bares frequentados por 

uma classe e outra ia além das roupas e dos drinks. Diferentemente das lembranças de 

Bento Prado Junior na Praça Dom José Gaspar, as seções policiais pouco se interessavam 

pelas percepções dos “valentões” sobre a cidade em que viviam. Os autores de que venho 

me ocupando (Britto, Simson, Rolnik e Silva) mantiveram intactas as representações 

jornalísticas anteriores que os haviam excluído da intelligentsia e das narrativas sobre a 

modernidade cultural.  

A “cidade provinciana” 

Os registros sobre o Largo da Banana que o vinculam ao nascimento do samba em 

São Paulo são consensuais quanto à sua existência em um período anterior à consolidação 

da metrópole moderna. Britto inicia seu trabalho argumentando que  

Falar de samba na cidade de São Paulo em um período mais antigo (...) equivale 
(...) [a] voltar no tempo e visitar uma cidade, então provinciana, no momento em 
que se preparava para viver sua primeira transformação estrutural e tornar-se 
metrópole. (BRITTO, 1986, p. 23) 

Segundo a autora, os “territórios livres” em que os negros se concentravam no 

início do século XX, como o Largo da Banana, existiram “provavelmente até a instalação 

do Estado Novo” (BRITTO, 1986, p. 80). Em certa medida, a anterioridade e o 

desaparecimento desempenham um papel relevante no cumprimento das expectativas de 

autenticidade da cultura popular. Assim, antes que os símbolos de um samba 

propriamente paulistano se consolidassem, o recurso a esse tipo de afastamento já 

 
548 “UM REENCONTRO entre dois valentões”. Correio..., 08/05/1925, p. 2, grifos meus.  
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circulava. Em 1950, nas notas da imprensa, o carnaval tradicional também remontava a 

pouco menos de um século antes, aos anos 1870. A “tradição” posta em evidência era o 

“entrudo”, também ele uma “brincadeira violenta” (tal como seria, mais tarde, descrito o 

carnaval do Largo da Banana) da qual “ninguém escapava e ninguém se ofendia porque 

(...) era por todos admitida”549. Contudo, segundo a rememoração, essas práticas não 

alcançavam a capital, ficando confinadas nas cidades interioranas, “onde as famílias 

viviam aproximadas devido à estreiteza da vida comum”550. Em 1986, quando a narrativa 

sobre a penetração do samba na cidade de São Paulo já estava difundida, o ano de 1947 

soava como um marco distante o suficiente para que nele se localizasse o tempo em que 

“bater bumbo, jogar tiririca e brincar em rodas de pulo que se formavam na área central 

da cidade significava acabar tendo que correr da polícia para não ser preso”551. 

Independentemente do marco adotado, tais discursos compartilhavam da crença de que 

“samba” e “urbanização” pertenciam a temporalidades distintas. 

Estudos mais recentes, baseados na obra de Geraldo Filme, relacionaram o 

desaparecimento do Largo da Banana à inauguração do viaduto Pacaembu, como discuti 

no capítulo anterior (CONTI, 2015, p. 43; SILVA, 2018, p. 13). Conti, por exemplo, 

observou que a reivindicação de uma identidade singular para o samba de São Paulo 

assentou-se, em parte, na evocação da memória de praças, ruas e largos, antigos espaços 

informais de samba da cidade. Com isso, os sambistas denunciavam “a obliteração do 

samba na memória oficial da cidade de São Paulo, voltada a reafirmar sua vocação 

cosmopolita e pouco afeita a se reconhecer como cidade mestiça” (CONTI, 2015, p. 21). 

Isso configuraria, nos anos 1970, uma contraposição à representação então plenamente 

consolidada da “imagem da cidade do progresso”, quando “nada mais restava do ambiente 

provinciano que caracterizava a São Paulo da primeira metade do século” (CONTI, 2015, 

p. 14). A construção do viaduto Pacaembu, nesse sentido, inscrevia-se nos processos de 

crescimento urbano e de urbanização intensificados a partir dos anos 1950, que “solapou 

os espaços informais onde o samba acontecia no início do século” (CONTI, 2015, p. 46). 

No que se refere ao Largo da Banana, as considerações feitas no capítulo anterior 

me permitem duvidar deste argumento. Podemos, ao invés disso, indagar se a “cidade 

provinciana” que a “legenda” do Largo da Banana representa não seria um fenômeno 

atinente ao próprio “auge” propalado nas celebrações ufanistas do IV Centenário da 

 
549 “PREPARANDO o entrudo”. O Estado..., 20/02/1950, p. 05. 
550 Idem, ibidem. 
551 NETO, David Rajnowicz. “Samba de SP tenta mudanças”. O Estado..., 02/02/1986, p.18.  
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cidade. Nos documentos e na bibliografia consultados nesta tese, as referências à “cidade 

provinciana” emergiram em contextos tão variados como debates políticos, memórias 

autobiográficas ou reflexões científicas, nos períodos os mais diversos. Disseminada pelo 

discurso social, tal imagem nunca foi evocada sem o seu oposto, a metrópole moderna, 

perseguida, realizada, lamentada. Isso permite sugerir que a “cidade provinciana” e a 

“metrópole” não dizem tanto respeito a tempos históricos distintos, mas a categorias 

relacionais que descrevem os modos de apreensão dos processos urbanos e as disputas 

em torno de seus sentidos. Trata-se de uma expressão do “paradoxo temporal da 

modernidade” identificado por Walter Benjamin e retomado por Anne McClintock, 

segundo o qual “o mapeamento do Progresso depende da invenção sistemática de imagens 

de tempos arcaicos para identificar o que é historicamente novo (...)” (McCLINTOCK, 

2010, p. 525).  

Com base nesta noção, McClintock propõe dois conceitos através dos quais 

discute os modos como as fronteiras entre raça, classe e gênero foram experimentadas e 

administradas nas colônias e na metrópole do império britânico. O primeiro, designado 

de “mito das terras vazias” refere-se ao processo contraditório por meio do qual os 

colonizadores representaram as terras “conquistadas” como virgens e despovoadas. Já o 

“espaço anacrônico” corresponde ao modo como a “jornada colonial rumo ao interior 

virgem”552, ao mesmo tempo em que avança no espaço geográfico, regride no tempo 

histórico  

(...) para aquilo que é figurado como uma zona pré-histórica de diferença racial e 
de gênero (...). Como não se supõe que os povos indígenas estejam espacialmente 
lá – pois as terras estão “vazias” –, eles são simbolicamente deslocados para o 
que chamo de espaço anacrônico (...). Segundo esse tropo, povos colonizados – 
como as mulheres da classe trabalhadora na metrópole – não habitam a cidade 
propriamente dita, mas existem num tempo permanentemente anterior no espaço 
geográfico do império moderno como humanos anacrônicos, atávicos, 
irracionais, destituídos de atuação humana – a encarnação viva do arcaico 
“primitivo”. (McCLINTOCK, 2010, p.57-8) 

Tais conceitos ajudam a refletir sobre os conflitos expressos nas relações entre o 

Largo da Banana e o processo de urbanização em São Paulo, bem como a interpretar os 

deslocamentos simbólicos nas representações pactuadas sobre ele. Nos anos 1940, a 

 
552 No caso brasileiro, Antônio Sergio Guimarães chama a atenção para o mito fundador do Descobrimento 
do Brasil, narrando “a chegada de portugueses ao Novo Mundo e a sua resolução de criarem (...) uma nação 
a partir de elementos não europeus, mas também nativos” (GUIMARÃES, 2012, p.113). Seguindo José 
Murilo de Carvalho, o sociólogo destaca a centralidade da ideia de “paraíso terrestre” que constitui esse 
mito, pressupondo a “virgindade” da terra, não apenas em termos de “natureza”, mas também de 
nacionalidades, religião e estados prévios.  
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avenida Pacaembu foi celebrada como conquista de um território novo, urbanizado e 

vazio. O projeto viário se interpunha como um processo civilizador, de produção de uma 

cidade “moderna”, orientada para o futuro, feita por e para uma “raça paulista”, vigorosa 

e próspera. A área não estava realmente desocupada, mas foi representada como tal, 

obliterando, assim, seus habitantes e suas demandas históricas por melhorias urbanas. 

Nos anos 1950, o viaduto foi inaugurado, não mais sobre o vazio, mas precisamente no 

Largo da Banana. Neste caso, a existência excessiva e inadequada daquele território, que 

a obra viária não foi capaz de eliminar, foi articulada por meio de outras gramáticas 

raciais, associando negritude e violência.  

Ao ser figurado como algo que desaparecera, convertido em território “negro” e 

“berço” de origem do samba, o Largo da Banana continuou a ser significado como lugar 

de alteridade absoluta. A inversão de valores não rompeu com a narrativa excludente 

sobre a modernidade paulistana, presumida como prerrogativa do “mundo branco”. 

“Extinto”, o Largo da Banana se tornou objeto de uma celebração heroica e “valente” 

(BRITTO, 1986), tão pobre, masculino, negro e violento quanto aquele das notícias 

criminais dos anos 1950 e 1960. Deslocando no tempo as hierarquias que policiavam as 

fronteiras sociais naquela cidade, essa narrativa tanto resguardava a identidade da 

metrópole moderna, quanto evocava um passado negro que lhe conferia competitividade 

na cena cultural nacional. 

 Os sambistas participaram ativamente dessa construção, mas não contaram todos 

a mesma história, nem atenderam igualmente aos anseios de seus interlocutores. A busca 

por confirmações de expectativas sobre suas identidades, nos depoimentos, acabou por 

repisar as hierarquias sociais contra as quais eles, na verdade, direcionavam suas ações. 

A seguir, atentarei para seus discursos sobre o Largo da Banana a partir de outra 

abordagem. Cotejando esses relatos com outras informações que eles consideraram 

relevante aportar sobre suas trajetórias, argumento que eles fizeram mais que oferecer 

uma memória que permitiria lançar luzes sobre um passado perdido. Antes, dentro de um 

universo limitado de possibilidades, transitando por entre hierarquias e constrangimentos 

sociais, eles fizeram escolhas e batalharam por suas aspirações.  

Nesse sentido, busco aproximar-me da sugestão de Joan Scott (1991) acerca do 

uso da experiência na análise histórica, indagando os processos discursivos (históricos e, 

portanto, cambiantes) pelos quais identidades são atribuídas, contestadas ou afirmadas. 

Problematizando o estatuto de evidência de verdades históricas conferido à “experiência” 

pela historiografia e reivindicando a centralidade da agência dos sujeitos, a autora propõe 
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aos pesquisadores o desafio de indagar quais processos atingem seus efeitos justamente 

porque passam sem serem notados (SCOTT, 1991, p. 792). Na negociação da tradição 

samba paulistano, me parece que a habilidade dos músicos em desviar-se da persistente 

existência do Largo da Banana e em posicionar-se em relação a ele a partir de suas 

trajetórias e identidades, historicamente constituídas, foi fundamental para o sucesso de 

suas estratégias.  

De dentro ou de fora, de ontem ou de anteontem 

Os entrevistadores do MIS-SP buscaram e encontraram o “pessoal de samba” do 

Largo da Banana, ou ao menos uma pequena parte deles. Entretanto, o que eles não foram 

capazes de encontrar foi quem se apresentasse sob a forma do “negro valente” que eles 

tanto perseguiam, com ansiedade, desde a primeira gravação. Os informantes eram 

imprescindíveis para conferir legitimidade aos símbolos do samba de São Paulo, entre os 

quais as representações em torno de seu “berço”. Validando suas premissas, os 

pesquisadores selecionaram e organizaram esses depoimentos de modo a inscrevê-los em 

uma narrativa construída de antemão.  

No entanto, os documentos que serviram à afirmação daquela narrativa também 

permitem duvidar da ideia de que o Largo da Banana tenha sido um lugar de 

sociabilidades experimentadas por negros pouco conscientes do mundo ao seu redor. As 

disputas discursivas que emergem nos diversos diálogos entre os artistas e a equipe do 

MIS-SP iluminam a delicada negociação do estereótipo que enquadrava os negros pobres 

da Barra Funda. Os entrevistadores, brancos e extrínsecos àquela história, romantizaram 

o “negro valente” como herói de uma saga de resistência contra a opressão. Para os 

sambistas negros, o estigma era cotidianamente encarnado em suas experiências e foi 

cuidadosamente afastado.  

Não chega a surpreender que legenda do Largo da Banana não tenha sido narrada 

em primeira pessoa. A condição residual, inconsciente e apartada que lhe conferiram seus 

intérpretes não fazia jus às lutas dos artistas negros, que não concebiam suas existências 

dessa maneira. Ao discorrerem sobre o Largo da Banana, por iniciativa própria ou 

provocados por seus interlocutores, os entrevistados pareciam concordar, ao menos em 

parte, que aquele havia sido um espaço de trabalho braçal marcado por certa transgressão 

nas interações cotidianas. O modo como eles se situaram em relação àquele lugar, no 

entanto, variou significativamente. Quão próximos estavam do tempo “originário” do 

carnaval ou do samba, ter ou não trabalhado no Largo da Banana, estar ou não atuante ou 
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bem-posicionado no carnaval no momento da entrevista são alguns dos critérios a partir 

dos quais podemos analisar as diferenças entre seus relatos.  

Dionísio Barbosa galgou uma posição social que lhe permitiu falar “de fora” do 

Largo da Banana e colocar-se “acima” de seus ocupantes na hierarquia social. Diante da 

possibilidade de narrar o Largo da Banana “em terceira pessoa”, concedê-lo como “berço” 

do samba deu força à sua reivindicação de que “o carnaval [de rua] de São Paulo nasceu 

na Barra Funda! Não nasceu em São Paulo!”553. O mesmo não se pode dizer de Zezinho 

da Casa Verde, a quem o trabalho de ensacador colocou inarredavelmente “dentro” do 

Largo da Banana. À época de sua entrevista ao MIS-SP, o músico presidia uma escola de 

samba menor e afastada da Barra Funda. O lugar que lhe reservava o “berço” em 

construção seria, no máximo, o de autêntico sambista de rua, o que parecia não fazer 

inteiramente jus ao reconhecimento que ele almejava para si. Assim, o músico mobilizou 

sua experiência como trabalhador do Largo da Banana para recusar completamente que 

lá estivesse a fonte do samba tradicional de São Paulo.  

Diferentemente de seus antecessores, a negociação dos estereótipos raciais em 

jogo apresentou-se como mais viável para Geraldo Filme e Inocêncio Tobias, mais 

distantes daquela “origem”. Com posições diametralmente opostas face ao repertório 

cultural “hegemônico” do Rio de Janeiro, um reivindicando a singularidade paulista e 

outro almejando a suntuosidade dos desfiles cariocas, ambos elegeram o Largo da Banana 

como marco fundador de suas trajetórias. Evocando o passado e seu papel de 

“continuadores”, eles puderam, com mais sucesso, controlar os impactos daquelas 

representações sobre suas próprias identidades. Colocar-se “dentro” de um “berço” 

pretérito e atender às expectativas de seus interlocutores em torno de sua “legenda” 

permitiu aos sambistas já maduros, mas em plena consagração, disputar autoridade com 

seus mestres, de quem perdiam em antiguidade. 

 

 

 

 

 
553 Barbosa (1976, 9’56’’). 
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A “turma da pesada”554 

Dionísio Barbosa (1891-1977) nasceu em Itirapina, para onde seu pai, “iludido 

por um fazendeiro”, havia se mudado alguns anos antes, proveniente da cidade de São 

Paulo.555 A família retornou à capital do estado na virada do século XIX para o XX. Desde 

então, Barbosa morou na Barra Funda por toda a vida, exceto quando viajou a trabalho, 

esporadicamente, para o Rio de Janeiro. Com o pai, ele aprendera o ofício de marceneiro 

e teve uma carreira ascendente: depois de trabalhar alguns anos em fábricas de móveis, 

ele foi contratado na Escola Normal Caetano de Campos, sendo promovido a “auxiliar de 

trabalhos manuais” e, depois, a “professor de trabalho”556.  

Do mesmo modo que outros intelectuais negros de sua geração, Dionísio Barbosa 

enfatizou seu caráter ordeiro, trabalhador, responsável e respeitável, bem como do grupo 

carnavalesco que ele ajudou a fundar e dirigir.557 Para ele, o trabalho não era incompatível 

com as festas de Momo: “em São Paulo ninguém nunca perdeu uma segunda-feira por 

causa de carnaval”558. Segundo Barbosa, todos os integrantes do Camisa Verde “tinham 

ofício” – eram marceneiros, carpinteiros, ferreiros, pedreiros.559 Todavia, os músicos não 

eram “amadores”, como Tinhorão sugeriu mais de uma vez: “ninguém tocava de 

ouvido”560. Dionísio Barbosa era “muito católico” e participava das romarias a Bom Jesus 

de Pirapora “por devoção” 561, mais que pelos batuques associados à origem do samba 

paulista. Expressivamente, nos últimos minutos de seu depoimento ao MIS-SP, ele deixou 

este legado: “a gente deve ter um pouco de noção da religião católica! Porque homem que 

não tem noção da religião católica não pode ser feliz”562. Ser homem, negro, músico, 

carnavalesco, jornalista, marceneiro, professor e católico constituíam, todos, sua 

identidade. 

O entrevistado discorreu sobre como ele concebia sua identidade negra, as 

experiências de discriminação racial em São Paulo e as estratégias antirracistas instituídas 

pelo Grupo Barra Funda. Para Dionísio Barbosa, o preconceito igualava os “pretos” de 

todos os tons de pele, impedindo-os de circular livremente pelos espaços da cidade que 

 
554 Esta seção e a próxima baseiam-se em artigo de minha autoria, publicado na revista Tempo Social 
(SIQUEIRA, 2021a). 
555 Barbosa (1976, 1’00’’). 
556 Idem, 60’42’’. 
557 Ver o capítulo 1. 
558 Barbosa (1976, 47’13’’). 
559 Idem, 18’48’’. 
560 Idem, 17’48’’. 
561 Idem, 30’53’’. 
562 Idem, 76’93’’.  
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habitavam. Nesse sentido, um assunto retomado em diversos momentos pelo 

carnavalesco foi o futebol e a histórica discriminação contra jogadores negros. Isso 

estimulou a realização de disputas entre times “negros” contra “brancos”, que fizeram 

parte do cotidiano de sua família – ele costumava receber os integrantes da “seleção 

negra” em sua casa.563 Lembrando-se de um atleta que se recusou a jogar pela seleção 

negra em um 13 de maio “porque se julgava branco”, ele enfatizou que, no entanto, “nos 

meios paulistanos, ele não entrava, tá bom?”564. Tinhorão entendeu: “Lá, ele era preto!”. 

Em resposta à exclusão de negros em times da cidade, o estatuto do Camisa Verde proibiu 

a participação de brancos.565 Ao falar sobre o Corinthias, time que se destacou no futebol 

paulistano, Barbosa revelava sua percepção de que, em São Paulo, os negros não tiveram 

nem as oportunidades, nem o reconhecimento que mereciam:  

 (...) eu tive grande amigo dentro do Corinthians, tive compadre lá (...), um 
pedreiro que trabalhava comigo. Mas tem uma coisa. Até hoje eu não sou 
corinthiano e não gosto do Corinthians. E por que?! No Corinthians, negro não 
jogava (...). Quem endireitou o Corinthians, quem fez o Corinthians, não foi 
negro? Se não é negro estar lá não existia mais Corinthians.566 

Nos anos 1970, o octogenário era o “patriarca” de uma família numerosa, entre 

filhos e afiliados e, também, do carnaval paulistano, do qual ele se aposentara já havia 

cerca de quatro décadas.567 Seu prestígio naquele momento aumentava em função das 

conquistas da escola de samba presidida por Inocêncio Tobias, que lhe atribuía a 

paternidade e rendia homenagens. Isso fica claro, na gravação do MIS-SP, enquanto os 

entrevistadores inspecionavam a coleção de troféus que ele exibia à janela de sua sala de 

estar (Figura 1). Provavelmente na expectativa de encontrar documentos de carnavais 

passados, Tinhorão e Simson pareceram um pouco frustrados ao verificarem as datas dos 

prêmios – “1974”, “1976”568.  

 
563 Segundo sua filha ou sua sobrinha, em Barbosa (1976, 58’23’’). 
564 Barbosa (1976, 59’01’’). 
565 Idem, 53’32’’. Na entrevista, depreende-se que eles discutiam um caso específico de discriminação no 
clube Luzitânia. 
566 Barbosa (1976, 54’49’’). 
567 Palavra de Simson, repetida por Tinhorão, em Barbosa (1976, 7’26’’). 
568 Barbosa (1976, 89’51’’). 
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Figura 1 – Dionísio Barbosa, entrevistado por José Ramos Tinhorão. Junto à janela, o carnavalesco exibe uma 
coleção de troféus recentes. Museu da Imagem e do Som de São Paulo (1976).  

 

Na entrevista de Barbosa ao MIS-SP, a história do Largo da Banana confunde-se 

com a dos “negros valentes”. Contudo, em momento algum o carnavalesco pronunciou o 

nome “Largo da Banana”. A associação entre a “turma de valentes da pesada” e o Largo 

da Banana era uma das premissas dos entrevistadores. Nesse sentido, muito daquilo que 

se atribuiu ao carnavalesco foi dito, na verdade, por Tinhorão ou algum de seus 

colaboradores. De antemão, a equipe assumia que a “turma da pesada” de “negros 

valentes” morava na alameda Glette, ensacava café no Largo da Banana e jogava futebol 

“de várzea” no São Geraldo, o time negro do bairro. Esses negros bebiam pinga, eram 

fortes, embrutecidos, malandros “com os de fora”569, faziam sambas “curtinhos”570, ao 

som dos quais trocavam pernadas. Assim, o que restava extrair do carnavalesco mais 

idoso de São Paulo eram os nomes e algumas aventuras daquele pessoal. 

 
569 Na entrevista, quem se refere à “malandragem” é Tinhorão, em uma das muitas indagações-afirmações: 
“a sua camaradagem com o pessoal da pesada era completa né? (...) a malandragem deles tudo era com 
gente desconhecida, a gente do bairro eles protegiam”, em Barbosa (1976, 12’00’’). 
570 A referência ao samba “curtinho” também é de Tinhorão. Foi essa sua reação à demonstração de Dionísio 
Barbosa de uma das canções da turma de “valentes da pesada” – “Zum zum zum/ Zum zum zum/ Quem 
não pode com dois/ Leva um”, em Barbosa (1976, 11’20’’). 
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Mesmo sem mencionar o Largo da Banana, Dionísio Barbosa referendou a 

existência pretérita de um samba feito por homens negros, pobres e valentes, ensacadores 

de café na Barra Funda e, às vezes, no porto de Santos. Embora o carnavalesco não se 

identificasse com aquele grupo, incentivado pelos interlocutores, discorreu sobre eles, 

cantou seus sambas e descreveu seus jogos de rasteira. Ele próprio trocara pernadas nas 

rodas da Penha, no Rio de Janeiro571. Se o entrevistado se desviava do tema, Tinhorão 

retomava, perguntando sobre valentes do Largo da Banana ainda vivos572. A história que 

Dionísio Barbosa insistia em contar sobre si – o “respeito” conquistado, seu catolicismo, 

seu apreço pela ordem, a negação da origem “afro-religiosa” de seu cordão – tornava-se, 

assim, um ruído na lenda dos valentões que a equipe do MIS-SP havia sido incapaz de 

localizar. 

Aos dez minutos, Tinhorão perguntou afirmando a Barbosa: “Esse pessoal [do 

Camisa Verde] que saía direitinho, que ensaiava (...), era pessoal que não se dava com 

aqueles valentes do Largo da Banana, aquilo lá era pessoal da pesada”573. As antecipações 

dos entrevistadores foram frustradas por sucessivas negativas do carnavalesco. Os 

“valentes da pesada” não jogavam pelo São Geraldo. Não havia rivalidade entre o Camisa 

Verde e a “turma da pesada”. Os negros da Barra Funda não eram todos iguais. Essas 

distinções, esclarecidas logo no início da entrevista, causaram perplexidade:  

Entrevistador574: E o São Geraldo tinha influência no Camisa Verde?  

Dionísio Barbosa: Tinha influência porque eu dava o salão [Royal]575 pra eles dar 
baile, pra arrumar um dinheiro, pra comprar camisa (...).  

E: Porque os negros valentes que o senhor dizia pertenciam ao São Geraldo.  

DB: Não senhor!  

E: Porque não eram os ensacadores da Barra Funda, que carregavam fardos, os 
negros valentes?  

DB: Eram, mas não pertenciam. Os que pertenciam ao São Geraldo eram 
jogadores. Esses, eles eram torcedores. Aonde o São Geraldo ia eles também iam. 
Essas coisas precisa se dividir, entendeu?576  

 

 
571 Barbosa (1976, 83’46’’). 
572 Idem, 34’45’’; 37’15’’; 38’00’’. 
573 Idem, 10’07’’. 
574 Entrevistador não identificado. Trata-se, possivelmente, de Ciro Ferreira Faro, que acompanhou Simson 
nas entrevistas de 1981. 
575 Segundo Dionísio Barbosa, o Salão Royal, na rua Lopes Chaves, foi propriedade do Camisa Verde até 
os anos 1930.  
576 Barbosa (1976, 16’02’’, grifo meu).  
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Apesar das suposições da equipe do MIS-SP, a Associação Atlética São Geraldo, 

assim como os grupos carnavalescos Barra Funda e Campos Elíseos, foi bastante elogiada 

nos jornais negros de sua época577. No diálogo entre Dionísio Barbosa e a equipe do MIS-

SP, o carnavalesco parecia perceber qualidades semelhantes no time negro. Ele descreveu 

parcerias entre o Camisa e Verde e o São Geraldo, diferenciando seus integrantes dos 

“negros valentes que carregavam fardos”, entre os quais se encontravam alguns 

torcedores e, quiçá, foliões. Apesar disso, os cientistas que fizeram uso de seu depoimento 

continuaram a considerar o futebol como uma prática de lazer transgressora, de recusa, 

dissociada de outras aspirações políticas de seus praticantes.  

A certa altura, a equipe do MIS-SP conseguiu uma “confirmação” que lhe 

interessava, ao ouvir sobre uma tentativa frustrada de formar um time de futebol no 

Camisa Verde nos anos 1930, após a saída de Barbosa do grupo.578 Na visão do 

carnavalesco, o fracasso decorria de que “não [tinha] respeito, [nem] uma certa 

humanidade, [era] gente criada na várzea”579. Extáticos, os entrevistadores emudeceram 

por alguns segundos antes de reagirem com um longo e uníssono “Aaaaaaaaaaah!”. 

Tinhorão prosseguiu: “Então confere, o pessoal era mais da pesada mesmo. Era mais 

jogador de gente de várzea e o [grupo] do senhor era um pessoal de mais categoria, que 

os músicos sabiam música, as moças (...) casavam direitinho”580. Dionísio Barbosa 

justificou que nunca fora “mais que os outros. Sempre fui negro, humilde, sem nada, 

pobre, pobre”, ao que os entrevistadores condescenderam: “mas tinha noção de respeito 

[e] de famíla”581. Construiu-se, assim, uma relativa cumplicidade entre os interlocutores, 

por meio da qual foi-se reforçando a imagem desordeira, rebelde, alcóolatra e, seguindo 

Tinhorão, também promíscua, de uma massa de negras e negros pobres “criados na 

várzea” da Barra Funda. 

No trato de Dionísio Barbosa com o “pessoal da pesada”, ainda que transpareçam 

relações de “amizade”, prevaleceram as de hierarquia. O carnavalesco afastou-se do 

estereótipo que tanto interessava aos entrevistadores, contrastando-o com sua 

respeitabilidade. Diferente dele, um marceneiro bem-sucedido em uma carreira 

ascendente, a “turma da pesada” desempenhava um serviço braçal, incerto e mal 

 
577 Ver capítulo 1. 
578 Não foi possível verificar o ano exato de extinção do Grupo Barra Funda. Algumas fontes indicam o ano 
de 1936. Antes do fim do grupo, Dionísio Barbosa se afastou por algum desentendimento não esclarecido. 
579 Barbosa (1976, 56’48’’). 
580 Idem, 57’15’’, grifo meu. 
581 Idem, 57’52’’. 
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remunerado582. Os “negros valentes” viviam nos bares e lhe pediam dinheiro para pinga583. 

A eles, era vedada a entrada nos bailes de salão do Camisa Verde, embora eles se 

oferecessem para colaborar na manutenção da ordem nas festas – “qualquer coisa, 

estamos aí!”584. Banidos e protetores, os negros valentes descritos por Dionísio Barbosa 

parecem condensar as definições contraditórias de “infrator” e “guardião” para o termo 

“valentão”, como dicuti acima.  

O anfitrião explicou que não podia permitir “um açaí, um sururu” em seus eventos, 

pois convidava homens de sobrenome “Rangel Pestana” e “Mesquita”585. A seleção dos 

convidados para os eventos negros e familiares era parte de seus investimentos, não 

desprezíveis, visando o reconhecimento público de seu caráter ordeiro e seu trabalho bem-

feito, na oficina de marcenaria, na Escola Caetano de Campos, nos bailes e nos teatros586. 

Mais que “conferir” que o Largo da Banana era lugar de “negros de pinga”, Dionísio 

Barbosa buscava “dividir” o que seus entrevistadores “juntavam” em um grupo 

homogêneo. As “verdades” que ele apreciava e com as quais estava comprometido, 

“porque isso vai ser escrito pra ficar daqui a cinquenta anos (...). Falar bobagem não 

interessa”587 provavelmente não repercutiram como ele esperava. Contudo, ao contrapor 

sua respeitabilidade aos estigmas que lhe ofereciam seus interlocutores, o carnavalesco 

narrou uma história dos negros da Barra Funda bairro menos irrefletida – ou “primitiva” 

– do que aquela por eles presumida e perpetuada. 

 

 

 

 

 

 
582 Barbosa (1976, 19’30’’). 
583 Idem, 10’18’’. 
584 Idem, 12’18’’. 
585 Idem, 57’34’’. 
586 Dionísio Barbosa escreveu uma “comédia caipira” que apresentou, com o Grupo Barra Funda, na capital, 
em Santos e Campinas (Barbosa, 1976, 41’43’’). A exibição de “Uma festa na roça”, no teatro da rua da 
Graça, em 1924, foi divulgada com entusiasmo e minúcias pelo jornal negro Elite. Durante a entrevista de 
1976, Tinhorão, que diversas vezes perdia interesse no discurso do carnavalesco, se entusiasmou com o 
“teatro caipira amador”, o que prolongou, por alguns minutos a conversa. Ver “REGISTRO”. Elite. São 
Paulo, 02/03/1924, p. 5-6. 
587 Barbosa (1976, 27’31’’). 
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O “Pátio” da Banana 

Cerca de 20 anos mais jovem que Dionísio Barbosa, José Narciso Nazaré, o 

Zezinho da Casa Verde (1910-1988), nasceu na rua da Consolação, próximo à avenida 

Paulista, em São Paulo. Acompanhando a mãe e o padastro, o futuro artista mudou de 

endereços muitas vezes. Em sua entrevista, em 1981, o músico indicava ter crescido em 

habitações coletivas, talvez em porões. Ele morou em um “buraco” na rua Pamplona, “a 

50 ou 100 metros distante [do palacete] dos Matarazzo [na avenida Paulista]” e, depois 

disso, mudou-se para o Bexiga.588 No início da década de 1920, a família foi para avenida 

Duque de Caxias, nos Campos Elíseos. A casa ainda estava de pé nos anos 1980: “tiraram 

o prédio da frente e deixaram o dos fundos”589. Depois de casar-se, aos dezoito anos, 

Nazaré residiu na rua da Várzea, na Barra Funda e na rua Anhaia, no Bom Retiro. A casa 

própria, construída em um terreno adquirido pela mãe em 1924, viria nos anos 1930, 

quando o sambista se mudou para a Casa Verde com esposa, sogra e filhos.  

Por volta de 1921, enquanto morava nos Campos Elíseos, José Nazaré estreou em 

desfiles carnavalescos, com o Camisa Verde de “seu Dionísio”, como o chamava. Depois, 

fundou ou participou de grupos como Flor da Mocidade, Geraldino e Bloco das 

Caprichosas, este já na Casa Verde. Na década de 1960, ele fundaria, ainda, a escola de 

samba Morro da Casa Verde. Com o Flor da Mocidade, dirigido por João Braz, colega de 

Dionísio Barbosa, Zezinho da Casa Verde relatou ter vencido um concurso de cordões 

negros promovido pela Frente Negra Brasileira, ao som de um charleston interpretado por 

Grande Otello.590 O prêmio tinha o nome de “Taça Arthur Friedenreich”, em homenagem 

a “um dos elementos da raça e orgulho do futebol pátrio”591. “Friedenreich” teria sido, 

também, um de seus apelidos, conquistado em função de suas habilidades com a bola no 

pé, tendo jogado, inclusive, pelo São Geraldo.592  

Embora entre os anos 1930 e 1950 o músico colaborasse com a organização dos 

grupos carnavalescos, ele relatou que não costumava desfilar, pois precisava trabalhar. 

Assim, o artista dedicou grande parte de seu depoimento a descrever suas lutas 

 
588 Nazaré (1981, 7’50’’).   
589 Idem, 4’20’’.  
590 Idem, 22’46’’. 
591 “CLUBE SÃO PAULO (Dramático, Recreativo e Dançante) aos Carnavalescos negros”. A Voz da Raça. 
São Paulo, 01/04/1933, p. 2. Arthur Friedenreich (1892-1969) foi considerado uma das maiores estrelas do 
futebol amador brasileiro, jogando em diversos times entre 1909 e 1935. O atacante também jogou na 
seleção brasileira entre 1914 e 1925. Era filho de Oscar Friedenreich, homem branco, funcionário público 
nascido em Ourinhos, e Mathilde de Moraes e Silva, mulher negra professora de primeiras letras em escolas 
públicas. Seu avô foi Carl Wilheim Friedenreich, judeu e nascido na Alemanha, que trabalhou como auxiliar 
no Museu Paulista, onde ingressou como entomologista.  
592 Nazaré (1981, 240’30’’).  
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profissionais. José Narciso Nazaré começou a trabalhar aos oito anos, como ajudante de 

lustrador.593 Frequentou o Liceu de Artes e Ofícios, interrompendo os estudos ao final do 

segundo ano. Na época, ingressou na Tipografia Siqueira, onde foi pautador e 

margeador.594 Mais tarde, ele se tornou, também, encanador. Apesar da especialização, se 

bem que interrompida, o músico desempenhou atividades variadas, entre elas a de 

ensacador: “Não havia serviço pra trabalhar. E um homem casado tinha que saber fazer 

tudo (...). Eu lutei muito com a vida”595. Uma de suas maiores lutas foi ingressar no mundo 

do rádio, a partir dos anos 1930, com o conjunto Águias da Meia Noite. Perseguindo a 

carreira de músico profissional, precisava, ainda, “trabalhar de dia” para sustentar a 

família. Os compromissos da banda dificultavam a permanência em empregos estáveis, o 

que o levou a buscar alternativas informais, como as desempenhadas no pátio de cargas 

da Barra Funda.596   

As experiências de discriminação racial percorrem o relato sobre sua trajetória. 

Como já fizera Dionísio Barbosa, esse assunto emergiu, primeiro, quando falava do 

futebol. Ele afirmou ter sido um atleta destacado, disputando campeonatos da segunda 

divisão, “da primeira intermediária (...) e na primeira principal não podia entrar. Eu tenho 

alguma coisa na minha vida (...), eu tenho um sentimento, eu não podia entrar (...) porque 

era negro!”597. No rádio, esse sentimento o acompanhou. Em sua primeira audição na 

Rádio Difusora, por volta de 1935, ele estava “(...) com excesso de nervo. Bom, mas... 

negro?! Não havia conjunto de negro em São Paulo [no rádio]. Não tinha vez. Na Record 

não deixavam nós entrar (...), nós fomos [e não nos deixaram] voltar”598. Rejeitados 

algumas vezes, os músicos acordaram que só abandonariam o grupo no dia em que 

achassem que ele havia “vencido”599. Quando contratados, em outras estações e, 

finalmente, na Rádio Difusora, a partir de 1938, os artistas trabalharam em condições 

desiguais. Tocavam de graça, ou por cachê insuficiente. O dinheiro era reinvestido no 

próprio grupo:  

Nós pusemos na cabeça (...) que aonde o branco fosse de bugue, nós ia de carro. 
Aonde o branco fosse de traje a rigor nós ia de smoking. E foi isso que fez o 

 
593 Idem, 7’23’’. 
594 Idem, 9’18’’. 
595 Idem, 36’17’’. 
596 Idem, 55’18’’. 
597 Idem, 242’01’’. 
598 Idem, 45’48’’. 
599 Idem, 246’42’’. 
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conjunto. Porque trabalhava, não recebia um tostão. Aquele dinheiro era todo 
guardado só pra roupa.600 

Aparência e postura eram estratégias fundamentais para o sucesso do conjunto. 

Além das roupas elegantes e dos sapatos lustrados, os músicos não consumiam álcool 

quando se apresentavam, embora, em outras circunstâncias, o sambista “[bebesse] como 

um gambá”601. Nas lutas do Águias da Meia Noite, precebe-se o enfrentamento de 

estigmas que recaíam sobre a população negra – do alcoolismo, da irresponsabilidade, da 

miséria. Nesse sentido, vencer representava, para os músicos, o contrário do que 

entrevistadores do MIS-SP insistiram em reafirmar. Diferente do esperado de um negro 

“valente”, os músicos ambiciosos empenharam-se em “provar seu valor”, uma das 

definições do termo, performando uma respeitabilidade que aos brancos não era cobrada 

do mesmo modo.  

Uma das grandes frustrações de Zezinho da Casa Verde foi não gravar as 

composições autorais da banda. Intérpretes como Francisco Alves e Orlando Silva os 

contactaram. Contudo, o grupo manteve firme sua posição: “se o Águias da Meia Noite 

não podia gravar, ninguém gravava. E foi o que aconteceu”602. Embora considerasse que 

o conjunto “venceu”, chegando a tocar em eventos memoráveis como a estréia da 

televisão, sobressaía sua indignação: “Sabe por que [não gravamos]? Porque nós era 

negro!”603. Ao proferir a palavra “negro”, o músico elevava a voz e suspendia a fala por 

alguns instantes. Nessa passagem, podemos ouvi-lo batendo no próprio corpo. O 

“sentimento” transmitido pelo timbre da voz e pelo gesto que não vemos mas escutamos 

era o de que a cor de sua pele, independentemente do quanto lutasse – “lutei, lutei, lutei, 

lutei, lutei, lutei” – impediram-no de realizar as aspirações para as quais se sentia 

plenamente capaz.604 

Mesmo em desvantagem, os músicos perseveraram. Tocaram de graça, mas 

ganharam visibilidade, “enaltecendo o nome do conjunto”605. Isso resultou na 

oportunidade de viajar à Argentina e de lá, para outros países, por uma temporada, em 

1946 (Figura 2) – “Tirando proveito de nós, eles deram nome pra nós”606. No exterior, o 

 
600 Idem, 44’33’’. 
601 Idem, 247’17’’. 
602 Idem, 53’10’’. 
603 Idem, 260’37’’. Do diálogo, infere-se que os músicos se apresentaram na estreia de uma emissora 
argentina. 
604 Idem, 53’47’’. 
605 Idem, 44’15’’. 
606 Idem, 48’56’’. 
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músico fez “tudo o que no Brasil não podia fazer. [Gravou], [filmou]”607. Essa experiência 

emerge como uma grande realização, em termos financeiros, de execução de projetos e 

de reconhecimento. Às conquistas profissionais, acresciam-se novas vivências urbanas: 

“Lá fora fomos conhecer escada rolante (...), esse negócio de andar por debaixo da terra, 

lá fora eu conheci tudo! Porque aqui eu não conhecia nada”.608 Descrevendo suas vitórias 

no exterior, o sambista denunciava as exclusões experimentadas em sua terra natal. Não 

é que ele, negro, músico de rádio, sambista de rua, carnavalesco, ensacador, jogador de 

futebol e tipógrafo não ambicionasse usufruir tudo de “moderno” que o rodeava. Seu 

acesso era limitado porque ele era “negro!”.  

 

Figura 2 - Foto tirada na Rádio El Mundo Buenos Aires em 1946. Zezinho da Casa Verde está na ponta, à 
direita. Museu da Imagem e do Som de São Paulo (1981). 

 

 

 
607 Idem, 53’50’’. 
608 Idem, 259’53’’. 



213 
 

Na entrevista ao MIS-SP, Zezinho da Casa Verde abordou o Largo da Banana por 

iniciativa própria para negar que aquele tivesse sido, no passado, lugar de samba. Diante 

disso, o silêncio dos entrevistadores, contrastante com a fala excessiva dos interlocutores 

de Dionísio Barbosa, também chama a atenção. Nazaré abordou aquele espaço a partir de 

suas experiências de trabalho, o que se reflete na nomeação: não “Largo”, mas “Pátio” da 

Banana, aludindo ao pátio de cargas da estação Barra Funda. Embora “dentro” do Largo 

da Banana, ele tampouco celebrou a “turma da pesada”:  

Eu era o cara mais rude que tinha dentro daquilo ali609. Eu aprendi a rir agora 
depois de velho (...) eu tive 10 anos de sacaria em armazém de café. E eu viciei 
naquilo, homem não pode olhar pro outro, tem que olhar sério. (...) Eu vivi no 
rádio tanto tempo e não fui comunicativo com ninguém.610 

Apresentadas lado a lado, suas experiências no Largo da Banana e no rádio eram 

rudes e silenciosas, contraditórias, em princípio, com o meio musical. No entanto, não o 

eram com um mercado de trabalho incerto, pesado e competitivo, nem com a hostilidade 

experimentada em um ambiente pouco receptivo à participação de pessoas negras 

(PEREIRA, 2001). Assim, o músico fez questão de explicitar que não reconhecia que no 

Pátio da Banana estivesse a origem do samba: “[essa é] minha diferença com eles. O Pátio 

da Banana nunca foi pátio de sambista. Isso é outra briga que tem em São Paulo”611. 

Segundo ele, no passado, o Pátio da Banana não havia sido ponto de samba, mas “lugar 

de vagabundo, de ficar lá aquele monte de gente o dia lá todo sem fazer nada”612. Tal 

imagem possivelmente remetia à concentração de outros trabalhadores informais e 

intermitentes, como ele. Isso não quer dizer que Zezinho negasse ter feito samba no Pátio 

da Banana. Ao contrário, ele compartilhou memórias de seu cotidiano de lazer em bares 

e rodas de samba nas ruas da Barra Funda e do Bom Retiro em seu tempo de ensacador 

(SILVA, 1990, p. 93; SIMSON, 2007, p. 100). Contudo, o lugar que ele reivindicava na 

memória do carnaval e do samba de São Paulo não era, ao menos apenas, o de um 

sambista de rua, mas o de um músico profissional. A experiência como trabalhador braçal, 

como pudemos observar, era também uma lembrança dolorosa, de um trabalho 

excessivamente pesado em um ambiente hostil. Ademais, apesar de sua trajetória em 

diversas organizações carnavalescas e de ainda presidir uma escola de samba nos anos 

1980, Nazaré havia ficado afastado dos desfiles pesquisados por sua entrevistadora por 

 
609 Provavelmente o sambista se referia ao meio do rádio, assunto de que tratava quando fez esse 
comentário. 
610 Nazaré (1981, p. 41’59’’). 
611 Idem, 57’05’’, grifo meu. 
612 Idem, 60’38’’. 
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boa parte de sua vida adulta. Assim, seu sonho de realizar-se como músico de rádio, 

perseguido ao longo de pelo menos duas décadas, eram centrais para o modo como o 

sambista concebia sua própria identidade enquanto homem negro, embora aos 

entrevistadores isso emergisse como lateral aos seus interesses.613  

Para Zezinho da Casa Verde, o Pátio da Banana era o “berço” do samba e do 

carnaval modernos. Até mesmo seu nome era recente: “lá onde diz hoje Pátio da 

Banana”614. Aquele espaço se tornou, segundo ele, ponto de samba depois, e não antes, da 

construção do viaduto Pacaembu: “agora o [Mocidade] Camisa Verde [e Branco, fundado 

em 1953] adotou ali, começou a ensaiar ali, fez aquele viaduto (...), ali sim, mas no 

passado não tinha Pátio da Banana”615. Portanto, o “ensacador”, o sujeito mais próximo 

da figura idealizada do “sambista do Largo da Banana” de que a equipe do MIS-SP se 

aproximou, recusou esse “título” para si, atrelando o berço em consagração ao presente, 

ao viaduto e ao progresso. O Pátio da Banana expressava, nesses termos, aquilo o que os 

os protetores da tradição cultural negra paulistana, reunidos no MIS-SP, repudiavam. Isso 

talvez ajude a entender por que essa divergência “desapareceu” das narrativas sobre 

samba de São Paulo desde então. 

Herdeiros do Largo da Banana 

Em 1972, primeiro ano em que apenas escolas de samba, e não mais cordões, 

desfilaram no vale do Anhangabaú, suas lideranças apresentaram pontos de vista variados 

em relação ao passado e ao futuro do carnaval de São Paulo. Entre elas, encontravam-se 

Geraldo Filme e Inocêncio Tobias, que reagiam a duas provocações: qual seria e como 

preservar a “raiz” do samba de São Paulo e quando, se é que um dia, o carnaval de São 

Paulo se igualaria ao do Rio de Janeiro.616 Geraldo Filme, “paulistano, o melhor 

compositor de samba-enredo de São Paulo”, com 44 anos e então responsável pelo 

carnaval da Unidos do Peruche, manifestou-se: “Muita coisa tem que ser mudada para 

que possamos nos comparar ao Rio. Acima e antes de tudo, temos que definir o que 

queremos fazer: samba rural (paulista) ou samba jogado (carioca). Pessoalmente, sou a 

 
613 A entrevista de José Narciso Nazaré tem mais de quatro horas e foi gravada em dois dias. Boa parte do 
tempo, ele discorreu, nas duas ocasiões, sobre suas lutas com o Águias da Meia Noite. A certa altura, os 
entrevistadores começaram a conversar entre si: - “Isso é importantíssimo pra memória do Rádio” – “É isso 
aí que a gente vai ter que ver, né?”. Ver Nazaré (1981, 248’38’’). 
614 Nazaré (1976, 28’45’’). 
615 Idem, 60’28’’, grifo meu. 
616 GUIMARÃES, Marco Aurélio (Jangada). “O SAMBA segundo São Paulo”. Realidade. São Paulo, n. 
71, fevereiro de 1972, p.46-56. Uma avaliação das diferentes posições dos entrevistados nessa reportagem, 
com ênfase na comparação entre São Paulo e Rio de Janeiro, encontra-se em Conti (2015, p. 55 e segs.).  
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favor de seguirmos a linha rural”617. Inocêncio Tobias, 50 anos, presidente da Mocidade 

Camisa Verde e Branco, sugeria algo diferente. Embora alegasse ter sido “fanático dos 

cordões”, ele acreditava que essa era “uma tradição que não [cabia] mais. Passava um 

cordão na rua e o pessoal dizia: ‘Lá vem uma escola’ (...)”618. Por isso, ele entusiasmava-

se com a mudança de estatuto de sua agremiação: “agora, nós vamos ser a maior escola 

de samba de SP” (Figura 3).619 Essa mudança culminava um processo que remontava à 

fundação do cordão carnavalesco - em 4 de setembro 1953, pronto para os desfiles do IV 

Centenário da capital paulista, dos quais sairia vitorioso.620  

 

Figura 3 – Inocêncio Tobias e Geraldo Filme. Fonte: Realidade (1972). 

 

Ambos os artistas creditaram ao Largo da Banana o início de seus percursos, 

validando, com um toque pitoresco e pretérito, sua imagem “valente”. Com o 

distanciamento que lhes possibilitava um passado distante e superado, essa narrativa 

serviu às suas aspirações. Eles abraçaram a construção social de um “berço” maltrapilho, 

mal frequentado e violento, que coloria as reivindicações coletivas em torno da 

 
617 GUIMARÃES, Marco Aurélio. Op. cit., 1972, p. 54. 
618 Idem, p. 52-56. 
619 Idem, ibidem. 
620 Ver http://kaculasp.blogspot.com/2017/06/inocencio-tobias-o-mulata-escola-e.html. 
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legitimidade das manifestações culturais negras paulistanas. Inocêncio Tobias foi 

reconhecido “um dos baluartes do samba de São Paulo”, que fez “seu nome no samba 

duro, no jogo da tiririca do Largo da Banana”, “no tempo em que samba era coisa pra 

valente”621. Geraldo Filme tornou-se a principal referência em matéria de “samba 

paulista”, “um ritmo valente, sem a leveza do seu aparentado carioca”, que ele aprendeu 

no Largo da Banana.622 

*** 

Se seguirmos o argumento de Zezinho da Casa Verde, o Largo da Banana era o 

“berço” da agremiação fundada por Inocêncio Tobias (1921-1980), algo que este foi 

hábil em explorar. Apropriando-se do imaginário sobre o Largo da Banana como um lugar 

pregresso de bambas, Inocêncio Tobias triunfou como “desbravador” do carnaval 

paulistano: 

Para Inocêncio – que na juventude iniciava seu carnaval no Largo da Banana 
como um cordão de sujos de quatro pessoas, que se tornavam mais de mil ao 
chegar à Praça do Correio (e o samba prosseguia até o amanhecer) – agora o 
carnaval de São Paulo vai se animando outra vez.623 

Rememorando suas experiências “de rua”, Tobias aproximava sua história 

daquela dos trabalhadores braçais da ferrovia que passavam a povoar a narrativa sobre a 

origem do samba: 

A turma do Largo da Banana, onde ele [Inocêncio Tobias] era descarregador, era 
especialista em partido alto. Nas noites de 1937 e 38, Inocêncio ficava por ali, 
procurando um Cordão pra sair (...). Mas Inocêncio também fazia um sujo com o 
pessoal da Barra Funda, saía maltrapilho pela rua (...).624 

Ao mesmo tempo, o carnavalesco trabalhou ativamente para vincular sua escola 

ao cordão prestigiado como o mais antigo da cidade. Além da homonímia, ele destacou 

suas experiências naquele grupo e rendeu diversas homenagens ao último de seus 

fundadores ainda vivos, como visto acima. A filiação simultânea ao Camisa Verde de 

Dionísio Barbosa e ao samba “sujo” do Largo da Banana provavelmente soaria estranha 

ao “patriarca” do carnaval paulistano. Diluindo as fronteiras entre o Grupo Barra Funda 

e o Largo da Banana e flertando com os estereótipos raciais que seu antecessor havia 

recusado, Tobias oferecia para São Paulo a memória de um carnaval “mais espontâneo e 

primitivo”, presente quando ele “caiu definitivamente no samba, em 1928”625. Em 1928, 

 
621 BARROS, op. cit., 30/05/1977, p. 23. 
622 ALVES, Liane A.C. “Brasil, temática da televisão nesta semana”. O Estado..., 02/10/1977, p. 29.  
623“DE CORDÃO...”. Op.cit., 30/01/1972, p. 8.  
624 LEITE, Paulo M. “Vai dar Camisa de novo?”. Folha de São Paulo, 10/02/1977, p. 1. 
625 CARDOSO, Jary et al. Op. cit., 05/02/1978, p. 3, grifo meu.  



217 
 

Inocêncio tinha apenas 7 anos e possivelmente participava do grupo infantil do Camisa 

Verde, sob os cuidados rigorosos do próprio Dionísio Barbosa.626 Essa história, no 

entanto, dificilmente encontraria ressonância entre seus interlocutores, como bem mostra 

o que as reivindicações por respeitabilidade custaram a Dionísio Barbosa, convertido em 

narrador em terceira pessoa da história do samba de São Paulo.  

A aura “espontânea” e “primitiva” evocada por Tobias contrastava com a 

“profissionalização” contemporânea do carnaval da qual ele era, na realidade, um 

engajado partícipe.627 Entrelaçar-se ao “cordão mais antigo de SP” e ao carnaval 

“maltrapilho” no Largo da Banana lhe rendeu credenciais para, nos anos 1970, 

posicionar-se contra a tradição dos cordões. Convertida em escola de samba, a Camisa 

Verde e Branco criou uma “Ala Nova”, alcunhada “Ala Rica”, que acolhia foliões 

“médicos” e “secretárias de alto nível”, “aquelas pessoas com ar estrangeiro” e, inclusive, 

dois funcionários do consulado norte americano.628 Para Tobias, isso não era um 

problema, já que “o Camisa nunca foi escola de gente muito pobre”, nem mesmo nos 

tempos do “velho Dionísio”629. O dinheiro arrecadado com a nova ala ou com as rodas de 

samba semanais que atraíam estudantes universitários na São Paulo Chic630 garantia à 

escola de samba “uma série de privilégios no carnaval. Por exemplo: ‘Nunca repetimos 

destaque, só usamos fantasias novas’, [dizia] Mulata”631. 

Menos que descaracterizar o carnaval, a crescente participação de brancos 

sinalizava, para ele, a valorização, se bem que tardia, de sua “cultura negra”: “- Tenho 50 

anos de samba e posso dizer. Antigamente não tinha tanto branco assim no carnaval. Era 

só de negro. Agora descobriram que samba é cultura...”632. Apesar disso, o jornalista o 

desacreditou com um trocadilho “malandro”: “[a] explicação parece justificar o primeiro 

nome deste velho sambista, ela tem um tom ‘inocente’ – Inocêncio aceita com orgulho e 

passividade o embranquecimento do carnaval”633. Seria mesmo? A considerar as vitórias 

da Mocidade Camisa Verde e Branco naquela década, Inocêncio não foi passivo, nem 

 
626 “A ORIGEM dos grupos carnavalescos e sua evolução”. Clarim..., 05/02/1928, p. 4. 
627 “Espontâneo” e “primitivo” foram, também, termos empregados por Arthur Ramos para descrever o 
carnaval da Praça Onze nos anos 1930, em obra que as cientistas sociais da USP recuperaram nas análises 
do samba paulistano nos anos 1970 (CARVALHO, 2019). 
628 LEITE, op. cit., 10/02/1977, p. 1. 
629 Idem, ibidem. 
630 BARROS, op. cit. 30/05/1977, p. 23. 
631 LEITE, op. cit., 10/02/1977, p. 1. 
632 CARDOSO et al., op. cit., 05/02/1978, p. 3. 
633 RIBEIRO, op. cit., 05/02/1978, p. 3. 
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inocente. Como ele ambicionava, sua escola foi a maior campeã dos desfiles oficiais dos 

anos 1970.634  

O legado construído para a Camisa Verde e Branco foi transmitido aos seus 

sucessores, que continuaram a reivindicar a filiação simultânea ao legítimo “berço” do 

samba e ao “primeiro cordão” de São Paulo. Em 1983, “[o] espírito de Inocêncio” talvez 

não tivesse deixado em seu filho Carlos Alberto Tobias, novo presidente da escola, “tudo 

o que pretendia”. Contudo, na quadra “se [vivia] o samba e o clima de disputa pelo 

melhor, como se fosse em 1914, quando mestre Dionísio saía com seu cordão do Largo 

da Banana”635. 

O modo como Inocêncio Tobias concebeu e realizou sua “cultura negra” acabou, 

afinal, por frustrar as expectativas dos intelectuais que vociferavam em nome da tradição 

paulistana naquele momento.636 Afinal, exibindo seu sucesso, não era o “sujo”, o 

“maltrapilho” e nem “descarregador” do antigo Largo da Banana que falava, mas um 

dirigente experiente, confiante em sua ambição e competência. Passado pouco tempo de 

sua morte, ele chegou a ser diretamente responsabilizado pela desvirtuação, leia-se 

“embranquecimento” e “espetacularização”, do carnaval de São Paulo.637  

 

           Geraldo Filme (1927-1995), ao contrário, consagrou-se como “um cara que fazia 

cultura popular mesmo”, sem “mescla”, nem “sujeira” (PRADO, 2013, p. 205). O músico, 

que se consagrou através do domínio das “raízes rurais” do samba, parece ter residido, 

por toda a vida, na cidade de São Paulo, onde nasceu. Seu pai era de Ouro Preto, mas foi 

sobretudo através da família da mãe, de São João da Boa Vista, município paulista 

próximo à divisa com Minas Gerais, que Geraldo Filme construiu sua identificação com 

o interior (SILVA et al., 2004, p. 153).  Com sua obra e seus depoimentos, Filme aportou 

aquilo que os folcloristas dos anos 1930 haviam deixado de lado: a “chegada à capital do 

samba rural (...) no início do século [XX]”638. Para tanto, o sambista postulou suas 

experiências pregressas junto aos trabalhadores da ferrovia: “Lá no Largo da Banana, na 

hora que folgavam um pouquinho, eles armavam um samba e a gente era moleque, ficava 

 
634 Como cordão, o Mocidade Camisa Verde e Branco venceu os desfiles do IV Centenário, em 1954, de 
1968, 1969 e 1971. Como escola de samba, foi campeã em 1974, 1975, 1976, 1977 e 1979. Após a morte 
de Inocêncio Tobias, a escola voltaria a obter a primeira colocação em 1989, 1990, 1991, 1993 e 1997, esta 
última no grupo de acesso. 
635 RIBEIRO, José A. “Camisa em busca do lugar de honra”. O Estado..., 23/02/1983, p.15 
636 Ver BARROS, op. cit. 30/05/1977 p. 23, as entrevistas da Coleção Carnaval Paulistano do MIS-SP e s 
teses de Simson (1989) e a dissertação de Britto (1981). 
637 Ver o diálogo entre Simson e Geraldo Filme, em Souza (1981, 100’07’’).  
638 CARDOSO et al., op. cit. 05/02/1978, p. 4.  
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olhando os velhos (...). A gente ficava apreciando os ‘coroas’ todos cantar e a gente 

guardou muita coisa e deu continuidade” (SOUZA, 1992). 

Aprendiz de um sujeito coletivo sem prenomes, sobre o qual podia discorrer na 

terceira pessoa e no pretérito, Filme autorizou-se através de seus mestres “negros 

valentes”639 sem reivindicar essa identidade para si. Isso lhe deu liberdade para embaralhar 

fronteiras entre práticas, espaços e tempos que outros negros da Barra Funda, antes dele, 

haviam preferido separar. Segundo Filme, “[na] própria avenida Pacaembu (...), tinha o 

campo de São Geraldo ali (...), um clube de futebol que jogava um pessoal exatamente 

que trabalhava carregando saco, descarregando banana, fardo de algodão, aquela raça 

toda. E eles brigavam muito” (SOUZA, 1992). Seu relato, na verdade, diz muito das 

brigas do próprio Geraldo Filme, que eram outras.  

Atender aos anseios em torno dos criadores do samba e travar suas lutas em nome 

da preservação daquelas raízes possibilitou que ele se engajasse nas instituições modernas 

do carnaval sem levantar suspeitas640. Isso lhe deu vantagens sobre seu contemporâneo 

Inocêncio Tobias, mas não só. Nascido apenas em 1927, Filme tornou-se uma referência 

tão ou mais importante que outros artistas negros bastante mais “antigos”641. De fato, seu 

discurso ajustava-se melhor às expectativas de autenticidade da cultura negra daquele 

momento do que a desconcertante devoção ao catolicismo e à hierarquia de Dionísio 

Barbosa. Do mesmo modo, sua versão sobre o “berço” do samba atendia melhor aos 

anseios relativos à sua origem do que a recusa de Zezinho da Casa Verde de que esta 

estivesse “lá onde [dizia] hoje Pátio da Banana”. Entre outros frutos, isso rendeu a 

Geraldo Filme a oportunidade de gravar um álbum autoral em 1980, aos 53 anos, algo 

bastante raro para um sambista negro de São Paulo – um sonho que Zezinho da Casa 

Verde, décadas antes, não conseguiu realizar. 

No entanto, ao falar à equipe do MIS-SP em 1981, Geraldo Filme também 

contrariou as expectativas de seus entrevistadores quanto ao envolvimento de pessoas 

brancas no samba “tradicional”642. Diferente do que acreditavam e continuaram 

acreditando seus interlocutores, o sambista, assim como seu “rival” Inocêncio Tobias, 

 
639 Em diversas ocasiões, Filme emprega o termo “africano” no lugar de “negro valente”, para descrever 
pessoas negras intempestivas e dadas a brigas (SOUZA, 1981). 
640 Além de compositor de sambas-enredos, Filme compôs os quadros dirigentes das escolas de samba em 
que participou. Foi presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo e trabalhou nas concessionárias 
responsáveis pelos desfiles oficiais da cidade (PRADO, 2013). 
641 Olga von Simson, em Caetano (1981, 72’30’’). 
642 Ver capítulo 3. 
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não percebia a presença “do branco” como uma ameaça às “manifestações tradicionais”, 

porque estas eram, para ele, inequívoca e irredutivelmente negras.  

 

Em seu doutorado, Lígia Conti compartilhou o depoimento de outro sambista 

negro que também reivindicou, como Filme e Tobias, seu aprendizado de samba nas rodas 

do Largo da Banana. Antônio Pereira da Silva Neto, conhecido como Seu Zulu, nascido 

em 1948, e integrante do Camisa Verde e Branco, descreveu uma “descoberta” 

semelhante à de Geraldo Filme, considerando a vivência naquele espaço “a base de sua 

formação”, não nos anos 1930, mas nos anos 1950. Saindo do salão onde sua madrinha 

alisava o cabelo, na rua Camaragibe,  

descendo ali, saía no Largo da Banana, só que, como eu era moleque, sentava e 
ficava olhando a rapaziada da época que era o Inocêncio, o próprio Seu Nenê, 
Seu João de Melo. Essas pessoas de que eu me lembro ficavam cantando, 
versando, tocando (...). Trabalhavam o dia todo ali. (...). O pessoal trabalhava, 
dava um duro danado de dia, de noite e tinha disposição para ir para o samba 
ainda. Era fantástico. Coisas que, nos dias de hoje, a gente não vê mais (apud 
CONTI, 2015, p. 183, grifos meus).  

 

Geraldo Filme e Seu Zulu descreveram a singularidade de suas experiências no 

Largo da Banana, um cantando o seu desaparecimento, outro comentando que aquilo era 

“algo que hoje não se via mais”.  Fossem os “coroas” da infância de Geraldo Filme, ou a 

“rapaziada” daquela época de Seu Zulu, eles reconheciam a importância dos 

trabalhadores do pátio da estrada de ferro em sua formação, aprendendo samba “olhando” 

e “apreciando” o exemplo dos adultos. Talvez, então, seja esse o outro significado 

possível para o “berço” do samba: um lugar de aprendizado e de contato entre gerações, 

ao longo de várias décadas, e não congelado em um tempo sempre anterior e superado.  

Ruídos... 

As entrevistas analisadas, concedidas ao MIS-SP, não confirmam a imagem de 

um espaço de sociabilidade negra homogênea, cuja única forma de existir, no sentido 

afirmativo, seria por meio do samba. Os relatos convergem em apontar a condição de 

miséria, instabilidade e exploração enfrentada pelos ensacadores no Largo da Banana, 

não apenas durante a Primeira República, mas também muito depois. O que eles não 

confirmam é que aqueles sujeitos aceitaram essa condição ou “resistiram” contra a 

opressão ignorando o mundo ao seu redor. Seus testemunhos indicam inconsistências na 

interpretação de que aquele fosse um lugar de confraternização de negros marginalizados 
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que não tinham nada a oferecer além de seus belos sambas “curtinhos” e da “venda de 

sua força física”. Em uma cidade em que “tudo progredia”, eles mobilizaram estratégias 

individuais e coletivas de enfrentamento. Eles reivindicaram, de modos diversos, o direito 

a participar da cidade em que suas experiências sociais se materializavam. 

Os discursos de apenas quatro carnavalescos apontam o quanto a negociação da 

identidade negra do Largo da Banana foi atravessada por disputas e dissensos. Entretanto, 

os estudos a que esses discursos deram ensejo selecionaram as “confirmações” de 

Dionísio Barbosa sobre os foliões “criados na várzea”, as brigas narradas por Geraldo 

Filme e os blocos de sujos do “tempo de carregador” de Inocêncio Tobias. Curiosamente, 

o depoimento do “ensacador” mais antigo do pátio da Barra Funda que a equipe de 

entrevistadores localizou, Zezinho da Casa Verde, não desestabilizou as narrativas pré-

concebidas sobre o “berço” do samba. Assim, o “desaparecimento” do Largo da Banana 

decorreu menos do que disseram os artistas negros, que afirmaram coisas muito variadas, 

que da confiança, aparentemente inabalável, de seus interlocutores naquela narrativa.  

Na perspectiva dos entrevistadores do MIS-SP, ser “negro do Largo da Banana” 

correspondia à diferença absoluta –  à negação e ao passado. Por isso mesmo, não foi 

assim que Zezinho da Casa Verde, Dionísio Barbosa, Geraldo Filme e Inocêncio Tobias 

narraram suas batalhas. Os entrevistados souberam navegar as ansiedades de seus 

interlocutores em relação aos “valentões” ou à “turma da pesada”. Abraçando 

ambivalentemente ou rejeitando por completo o estereótipo, esses carnavalescos negros 

narraram suas lutas para realizarem suas aspirações e negociaram os termos em que 

desejavam serem reconhecidos. Tudo isso se refletiu na forma como eles agenciaram o 

Largo da Banana em seus discursos. Analisando seus relatos sobre aquele território à luz 

de suas disputas maiores, espero ter contribuído para que o Largo da Banana seja 

percebido como um território de lutas negras, e de algumas vitórias, posteriores à “origem 

do samba” e constitutivas do processo de urbanização.  

Os dois entrevistados mais velhos se afastaram de estigmas que reconheciam de 

longe e que eram imputados aos “valentes pioneiros” do samba paulistano de sua geração. 

Os mesmos sujeitos que trocaram pernadas, nas festas da Penha, no Rio de Janeiro, ou 

nos becos da Barra Funda, em São Paulo, perseguiram ascensão profissional e 

reconhecimento pelo que faziam com competência. Dionísio Barbosa e Zezinho da Casa 

Verde enfatizaram sua condição de trabalhadores e as estratégias para vencer a pobreza e 

o racismo. Dionísio Barbosa insistiu na disciplina e no “respeito” entre o grupo, que se 

refletiam na qualidade de suas performances. Para “vencer” no rádio, Zezinho da Casa 
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Verde atravessou “territórios” pouco convidativos. Em seus relatos, emerge um cotidiano 

no qual a discriminação racial e estratégias de enfrentamento variadas, individuais ou 

coletivas, eram constitutivas.  

Mais jovens e competitivos no mercado do samba de São Paulo, em franco 

crescimento desde os anos 1970, Geraldo Filme e Inocêncio Tobias confirmaram as 

expectativas em torno do lugar de origem do nascimento do samba, negro, valente e, o 

que é muito importante, desaparecido. Isso lhes conferiu autoridade no debate e nas 

disputas em jogo naquele momento, ao mesmo tempo em que os resguardou, mais que 

seus antecessores, dos estereótipos que eles ajudaram a construir, mas não reivindicaram 

para si.  

Apesar da relevância de seu depoimento para a documentação do samba e carnaval 

paulistanos negros, Dionísio Barbosa foi classificado como alguém que abdicou de sua 

negritude. Suas contribuições para o debate racial de sua geração foram obliteradas e seu 

depoimento foi  acomodado em narrativas conhecidas de antemão, da qual ele próprio foi 

excluído. Seu sucessor, Inocêncio Tobias, ao dar continuidade às suas aspirações por 

prestígio e reconhecimento, também acabou sendo considerado como um negro que 

contribuíra para “embranquecer” o carnaval.  

Dos depoimentos de Zezinho da Casa Verde, foram transcritas suas experiências 

como sambista de rua, ocupando as áreas “esburacadas” e de difícil acesso para a polícia; 

a “transgressão” na subtração de bananas durante os carregamentos, para revendê-las após 

o expediente; a cachaça que acompanhava o cotidiano misturado de trabalho e lazer. 

Salvo engano, seu relato sobre o “Pátio da Banana”, contestando a narrativa sobre o 

“berço” do samba, não suscitou perguntas, nem de entrevistadores, nem de pesquisadores. 

Todavia, essas práticas, que reforçavam a construção do “mundo à parte” no Largo da 

Banana constituíam as experiências de um sujeito ansioso por participar da cidade e da 

sociedade nas quais, em suas palavras, “negro não tinha vez”. Depois dele, em 1980, 

Geraldo Filme se tornou um dos primeiros sambistas negros paulistanos a gravar um 

álbum autoral. Para isso, certamente contribuiu sua campanha bem-sucedida em firmar-

se como legítimo continuador do samba tradicional de São Paulo. Geraldo Filme 

conseguiu, assim, fazer valer o seu discurso sobre o Largo da Banana, que, talvez, 

possamos sugerir se converteu na “narrativa hegemônica” sobre o Largo da Banana. 

Contudo, nenhum daqueles sujeitos abdicou da prerrogativa de definirem, eles próprios, 

os termos de suas “lutas”, “resistências”, “derrotas” ou “vitórias”. 
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Considerações Finais 
 

Esta tese investigou, a partir das histórias do Largo da Banana e do viaduto 

Pacaembu, as interações entre as relações raciais, as representações sobre a cidade e os 

processos de urbanização em São Paulo. A aposta inicial era a de que, através desse 

estudo, eu desvendaria o processo de eliminação de um dos “territórios negros” da cidade, 

devido à implementação da obra viária. Ao confrontar acervos diversos, sem limitar o 

Largo da Banana ao “samba” e o viaduto à “cidade”, a pesquisa sinalizou certos limites 

daquela premissa. Tornou-se necessário, assim, inscrever a reflexão sobre meus achados 

empíricos em uma discussão crítica sobre o conceito de “território negro”, inquirindo as 

razões pelas quais eu havia identificado meu objeto de estudo como pertencente a esta 

categoria.  

Apesar de irrefletida, essa escolha inicial não foi arbitrária. No debate acadêmico, 

convergiam a afirmação dos territórios negros paulistanos por Rolnik e a reivindicação 

do Largo da Banana como o valente e pregresso berço negro do samba pelas cientistas 

sociais envolvidas com esse estudo. Essas autoras dialogaram entre si e compartilharam 

premissas e definições de raça, de identidade negra e de território, além de bibliografias 

e fontes. Condensando os significados do “terreiro africano”, em “um mundo à parte” na 

“cidade provinciana”, o Largo da Banana tornou-se epítome dos territórios negros 

paulistanos.  

Convertido em um lugar mítico, o Largo da Banana era, desse ponto de vista, 

dissonante daquilo que as autoras concebiam como “ordem” urbana e social “modernas”. 

Assim, seu destino, sempre cumprido, era o desaparecimento, no curso da consolidação 

da metrópole. Essa representação não se ancorava, contudo, na história das práticas 

sociais ou naquela do processo de urbanização, como pude constatar em minhas incursões 

pelos arquivos. Se a emergência de seu nome nas fontes consultadas da imprensa 

cotidiana, naquela especializada no debate cultural e em documentos oficiais são 

indicadores válidos, o Largo da Banana surgiu concomitantemente à materialização do 

viaduto Pacaembu. Sua história é constitutiva da formação da metrópole paulistana e não 

anterior ou antagônica à mesma.  

Este argumento não pressupõe que as primeiras fontes em que identifiquei o nome 

do Largo da Banana sejam as primeiras referências àquele lugar. Minha preocupação não 

era defender a “data de nascimento” do Largo da Banana, mas sustentar que esta 
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designação para aquele espaço público me possibilitou acessar uma realidade social e 

urbana datada a partir de meados do século XX e não antes. Foi possível acompanhar, 

desde o fim dos anos 1940, a emergência de apelidos como “porto das bananas” ou “praça 

da banana” para designar a área em que a fruta era comercializada, antes que a alcunha 

“Largo da Banana” passasse a circular mais sistematicamente. O comércio de bananas na 

estação Barra Funda, entre os anos 1940 e 1950, vinha referido pela imprensa no contexto 

da crescente importância da banana nas exportações paulistas e das crises no 

abastecimento interno da fruta. Em 1950, uma notícia em tom satírico descreveu a “bolsa 

da banana” que se realizava no pátio da Sorocabana, denunciando a especulação sobre 

aquela mercadoria. Com relação ao samba, a primeira referência ao Largo da Banana que 

pude localizar data de 1957, quando uma pequena nota fazia menção aos seus “sambistas 

afamados”.  

Para além de registros impressos, os discursos dos carnavalescos negros à equipe 

de entrevistadores do MIS-SP também apontam a mesma direção. Os artistas mais velhos 

não apenas não o reivindicaram como fonte de realizações, como esperavam seus 

interlocutores, mas sequer acolheram o nome “Largo da Banana”, ao contrário de Geraldo 

Filme e Inocêncio Tobias, jovens adultos nos anos 1950. Embora entendesse que se 

tratava do entreposto ferroviário, Dionísio Barbosa não se referiu a ele dessa forma. 

Zezinho da Casa Verde, por sua vez, o identificava como um local que apenas 

recentemente era chamado de “Pátio” da Banana.  

O lugar ao qual se associa o Largo da Banana, significando o pátio de cargas da 

estação Barra Funda e suas imediações, abrigou usos e experiências sociais muito diversas 

desde o início do século XX. Isso ainda persistia nos anos 1970, quando a infraestrutura 

viária entre a avenida Pacaembu e a ponte da Casa Verde já estava completamente 

construída e ao mesmo tempo em que a narrativa sobre o “berço” negro e extinto do 

samba passava a sobrepor-se àquela dos acontecimentos cotidianos. Ao longo dessas 

décadas, pude reconhecer uma multiplicidade de usos, de relações e de disputas travadas 

naquele espaço.  

Ainda “anônimo”, o Largo da Banana já abrigava o cotidiano de trabalho do 

entreposto ferroviário da Barra Funda. Este incluía, entre outras, atividades de carga e 

descarga, reparo e manobra de máquinas e a administração das “chaves” das companhias, 

bem como o serviço de carroceiros e motoristas que distribuíam as mercadorias que 

abasteciam a capital. Ao redor do pátio e das porteiras, esses trabalhadores frequentavam 

as vendas que, possivelmente, se beneficiavam do movimento que se formava enquanto 
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aquelas se demoravam fechadas para a passagem dos trens ou para a manobra das 

máquinas. Pela estação circularam habitantes das zonas então “rurais”, na margem norte 

do rio Tietê, que faziam longos e desafiadores percursos para acessar a “cidade” a fim de 

realizarem seus negócios. Andaram por lá moradores dos bairros próximos, tentando 

descobrir os meios para embarcar nos trens e que se queixavam de ter seu acesso 

arbitrariamente e, por vezes, violentamente negado pelos capatazes das companhias.  

Esses passageiros, transeuntes, trabalhadores e residentes já então lutavam pela 

melhoria das condições de acesso à estação e por outras obras de urbanização. Nas 

margens do córrego Pacaembu, sobre o qual ainda não corria a avenida, formavam-se 

“lagos de lama” e de esgoto, especialmente no cruzamento entre as ruas Margarida e 

Lavradio. Os prejuízos acarretados por recorrentes inundações das casas pelas águas 

levaram “pobres”, “operários”, “negociantes” e “proprietários” a reiterarem, ano após 

ano, pedidos aos poderes públicos por uma solução. Isso por vezes sensibilizou ou 

assustou vereadores, preocupados com seus “justíssimos clamores”. Alguns deles, como 

José Piedade, se aventuraram a percorrer o bairro de “operários, em sua maioria”, 

horrorizando-se ao reconhecer ali, nas porteiras, o “limite da civilização”, em plena 

cidade de São Paulo.  

As disputas travadas no pátio ferroviário, em seus arredores e pelo bairro não se 

coadunam com a definição de uma resistência social “inconsciente”, relacionada a uma 

condição de despreparo e desajustamento social. Elas tampouco sinalizam uma 

resistência constituída por laços baseados em uma identidade afro-religiosa diaspórica, 

que não vi ser reivindicada nem referida como significativa nos arquivos pesquisados. Na 

verdade, pude identificar recusas explícitas à mesma.  

A ideia de desajustamento social é sugerida pelas seções policiais da época, 

espaço em que, nas primeiras décadas do século XX, “nacionais” e “pretos”, ao lado de 

“italianos” e outros estrangeiros apareciam com frequência. Contudo, outras fontes 

sinalizam estratégias bastante conscientes desta população para resistir a tais estigmas. A 

imprensa negra apresentou uma Barra Funda habitada por senhores, rapazes, lordes, 

moças e senhoras belos, esforçados e capazes de grandes realizações, inclusive por meio 

do carnaval e do futebol. Quanto às reivindicações junto aos poderes públicos, a 

identidade de trabalhadores, ou “operários”, parece ter tido mais apelo entre os habitantes 

do bairro, fossem eles imigrantes estrangeiros e seus descendentes, ou negros brasileiros. 

O “operário”, que não designava necessariamente o trabalhador fabril, era mais 

facilmente identificado como artífice do “progresso material” da cidade do que o “negro” 



226 
 

ou o “italiano”. Isso ajuda a entender por que aquelas pessoas preferiram acionar aquela 

identidade para defender a legitimidade de suas demandas. 

Nos anos 1950, persistiam as porteiras e o trabalho manual no pátio de cargas da 

Barra Funda, enquanto a ferrovia permanecia como um equipamento fundamental ao 

funcionamento da cidade e do estado. A partir de então, quando passei a encontrar o Largo 

da Banana referido nas fontes, me deparei, do mesmo modo, com uma realidade plural, 

em um espaço público que abrigava lutas cotidianas e episódios marcantes da história da 

metrópole. Lá realizou-se ao menos um comício político durante as históricas eleições de 

1953. No mesmo ano, ali se concentraram ferroviários envolvidos na maior greve jamais 

antes vista na cidade, para uma marcha que fariam até a Estação Central, antes de serem 

confrontados pela cavalaria policial. Cotidianamente, o Largo da Banana deu abrigo às 

lutas contra a fome e contra a carestia e o alto custo de vida, tanto nas que se relacionavam 

ao comércio cotidiano de alimentos, atravessado por especuladores, quanto nas que 

diziam respeito à instalação esporádica de postos volantes destinados à venda de gêneros 

a preços controlados. Ao relento, sob o viaduto, Herculino ou Herculano dos Santos, o 

“preto Catumbi”, morreu de frio em uma madrugada de 1961. Uma década depois, 

quando os projetos urbanísticos idealizados nos anos 1920 estavam concluídos, ficou 

claro que suas promessas não se cumpriram para os habitantes daquela área, que 

continuaram sujeitos aos estragos causados pelas enchentes. Em 1970, no Largo da 

Banana, esses moradores saíram à rua em roupas de banho na tentativa de salvar seus 

pertences. Lá, ainda, agentes do DEIC assassinaram Fernando Borges de Paula Ferreira 

e José Domingues da Silva, acontecimento noticiado entre 1969 e 1970 como trunfo da 

“guerra ao terror”, na operação significativamente denominada “Bandeirante”, durante a 

ditadura militar.  

Investigar o processo de construção da avenida Pacaembu nesse período, 

percorrendo as décadas usualmente identificadas como de “consolidação” da metrópole 

paulistana permitiu sugerir que aquele foi um processo conflituoso, mas constante. 

Aquela não foi uma obra “atrasada” ou atabalhoada, mas obedeceu, grosso modo, ao 

cronograma previsto nos primeiros planos, que abrangiam o conjunto da cidade. Isto não 

significa que não tenham existido percalços e limites à sua viabilização. No entanto, a 

agilidade com que a prefeitura adquiriu os terrenos para dar início às obras, à custa da 

perpetuação das más condições urbanas naquele local, indicam que a área foi desde cedo 

visada como estratégica para intervenções futuras. A partir de 1938, as obras andaram 

“sem pausa na transição”, como queria o vereador Telles nos anos 1920. A execução da 
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avenida ocupou a política urbana durante o Estado Novo, sob o comando de Prestes Maia, 

e prosseguiu sob o da dezena de prefeitos que governaram a capital nos anos que se 

seguiram à redemocratização. Tão logo concluía-se um trecho, passava-se à viabilização 

do segundo, “revigorando” legislações, desapropriando novas áreas, obtendo créditos 

para a execução, construindo a obra e assim por diante. A realização do projeto previsto 

na década de 1920 chegou a tempo para a inauguração do sistema de vias marginais ao 

Tietê, a que se ligaria, no fim dos anos 1960.  

Os discursos laudatórios ou derrisórios com que cada etapa da obra foi recebida 

são indicadores importantes do estado das disputas em relação à política de urbanização 

nos respectivos momentos. Nos anos 1940 foi possível celebrar um pequeno trecho de 

avenida, aguardado havia muito tempo, passando sob um viaduto na altura da av. São 

João, como uma grande realização arquitetônica e de engenharia, prometendo fazer 

daquele um belo e valorizado ponto da capital. Tratava-se de uma obra feita por e para 

uma “raça” paulista, da qual os moradores anteriores, com seu longo histórico de lutas 

por aquelas melhorias, não pareciam fazer parte. Sugestivamente, a avenida aparentava 

levar a “cidade” até uma área antes desabitada e inabitável. 

A comemoração da superação daquele fantasioso “vazio” não resistiu às 

insatisfações populares, que perduravam à medida que o “plano”, na escala da cidade, era 

concretizado. Ela tampouco resistiria ao fim da censura pelo Departamento de Imprensa 

e Propaganda, quando as redações dos jornais recobraram certa autonomia, em um 

período de fortes polarizações político-partidárias. Ao fim dos anos 1950, o Largo da 

Banana seria apontado como o endereço do novo viaduto. Apesar das inovações técnicas 

aportadas pela adoção do concreto protendido ou do desafio de transpor um vão maior 

que aquele da década anterior, a obra em tudo parecia inapropriada – o viaduto era 

percebido como mal construído, inacabado, e caracterizado como “eleiçoeiro” e perigoso.  

Se o viaduto Pacaembu resultava de uma política urbana excludente, ele não foi 

capaz de eliminar o Largo da Banana, sendo, ao contrário, “contaminado” pelos estigmas 

que rondavam aquele lugar. Os discursos sobre os “perigos” do viaduto e do Largo da 

Banana se inseriam em um âmbito de inquietações amplamente divulgadas naquele 

período e que versavam sobre a “segurança” na metrópole. Através de uma gramática 

racializada, não eram poucos os que se arrogavam “cidadãos” a expressarem seus 

temores, sentindo-se ameaçados diante de uma cidade que de grandiosa e promissora 

parecia ter desandado em excessiva, desconhecida e desgovernada. Em nenhum outro 

contexto, naqueles anos, mencionou-se tanto o Largo da Banana como nas páginas 
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policiais, descrevendo com sensacionalismo as brutalidades cometidas pelos 

“malfeitores” que o “infestavam”, geralmente homens negros que ali trabalhavam. A 

certa altura, esse estigma dispensava qualquer acontecimento para que fosse acionado. O 

Largo da Banana era, a priori, um território de suspeitos. 

Enquanto isso, aguçavam-se as críticas de produtores rurais e de industriais à 

defasagem da infraestrutura ferroviária paulista. Descrevia-se a “lentidão” e o “atraso” 

resultante da perpetuação do “trabalho manual” no descarregamento dos vagões, 

caminhões e armazéns na Barra Funda. Vocalizado a muitas (e/ou altas) vozes, esse 

descontentamento prenunciava o início da transferência daquelas atividades para outras 

áreas da cidade. O edifício do Entreposto Terminal de São Paulo, atualmente instalado na 

Vila Leopoldina, próximo à confluência das marginais Tietê e Pinheiros, foi inaugurado 

em 1966. Embora o pátio da Barra Funda tenha funcionado até as vésperas da construção 

da linha Leste-Oeste do metrô, nos anos 1980, o novo equipamento sinalizava as 

transformações em curso naquele bairro, que afetavam o cotidiano no antigo entreposto.  

Progressivamente, o Largo da Banana começaria a frequentar as páginas culturais, 

convivendo com relatos de enchentes ou tiroteios até que ele desaparecesse do noticiário 

cotidiano, por volta de meados da década de 1970, enquanto encandeciam os debates 

sobre a construção da nova linha de metrô. O desmonte gradual do entreposto ferroviário 

favoreceu, em uma condição que chamei de “existência fugidia”, a reivindicação do 

Largo da Banana como um território “desaparecido”, vinculado às antigas tradições do 

samba. São impressionantes as correspondências entre a narrativa sobre os “negros 

valentões” ensacadores do Largo da Banana a quem se atribuiu a origem do samba 

paulistano, antes da conformação da metrópole, e as representações depreciativas das 

páginas policiais entre os anos 1950 e 1960. Os “negros do Largo da Banana” 

permaneceram marcados pelos mesmos estereótipos e excluídos, por princípio, dos 

processos identificados com a “modernização” paulistana, como a urbanização e a própria 

“metrópole”.  

Nesse sentido, os significados articulados em torno do Largo da Banana através 

da noção de “território negro” não decorrem do reconhecimento da histórica e duradoura 

“presença” de pessoas negras ao longo de toda sua existência. Em vez disso, eles 

expressam as concepções raciais envolvidas no processo de legitimação do samba de São 

Paulo, que ainda impactam os sentidos conferidos a ele. Como um exemplo relevante, 

cito um excerto do diálogo entre Tio Mário, sambista e carregador negro, e seu 

entrevistador Filipe Amado, em registro de 2017. Durante entrevista, realizada no 
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contexto da pesquisa do historiador sobre a tiririca, Tio Mário relembrou: “- Trabalhei 

com japonês, com alemão...”. Um pouco desconcertado, provavelmente pelo contraste 

com a imagem aprendida através de autores como aqueles com quem dialoguei nesta 

pesquisa, o entrevistador procurou confirmar: “- Mas (...) no Largo da Banana, onde o 

senhor trabalhou, só tinham negros trabalhando né?”. Tio Mário explica: “- Não, tinha de 

tudo ali...”. Amado insiste em esclarecer: “- Entre esses chapas que eram 

carregadores...?”, e o sambista reforça: “Tinha de tudo, não tinha nada só de negro não 

(...)! A maioria era negro porque já tava acostumado naquele..., mas não era só negro não, 

era misturado”.643 Talvez procurando saciar a expectativa de seu interlocutor, Tio Mário 

aquiescia que a maioria dos trabalhadores eram negros porque eles já estariam 

“acostumados”. Contudo, Tio Mário manteve firme sua posição de que “era misturado”, 

recusando a correspondência automática entre “carregador” e “negro”, como se um 

pudesse ser reduzido ao outro.  

Através de minha pesquisa, eu posso afirmar que havia negros no Largo da 

Banana ao longo de todo o período que estudei, que corresponde a boa parte do século 

XX. Não consigo, no entanto, precisar se eram maioria ou minoria. A convicção de 

Amado de que somente existiriam trabalhadores negros no Largo da Banana é, segundo 

entendo, sintomática do modo como ele o acessou, como um território negro.  Isso leva o 

pesquisador, como também me levou a princípio, a desejar buscar vestígios de que 

“realmente havia negros” no Largo da Banana, como se essa informação tivesse, em si 

mesma, estatuto explicativo. Em meus esforços de enfrentamento dos problemas que esta 

perspectiva foi me colocando, me pareceu cada vez mais importante produzir uma 

inflexão nesta abordagem. Compreender as circunstâncias em que o Largo da Banana 

pode chegar a se tornar “todo negro” e indagar os significados construídos em torno dessa 

imagem se tornou mais importante que aferir a “real” proporção entre negros e não-

negros.  

Atentando para os diálogos travados no processo de negociação da narrativa sobre 

o samba, me deparei com uma variedade de discursos, alguns deles apresentando notáveis 

divergências em relação a outros. Nas entrevistas analisadas da Coleção Carnaval 

Paulistano, o Largo da Banana emerge como um lugar de lutas negras materiais, mas 

sobretudo simbólicas, em que os músicos o afirmaram, negaram ou se esquivaram dele. 

Seus relatos variaram em função da distância, no tempo e/ou no espaço, com que suas 

 
643 Ezequiel (2017, 53’30’’). 
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trajetórias os situavam em relação ao “berço” do samba em disputa. Busquei, assim, 

interpretar seus discursos a partir de suas posições em relação ao Largo da Banana, se 

“dentro” ou “fora”, se “ontem” ou “anteontem”. Controlando, assim, sua proximidade ao 

“berço” do samba, os músicos escolheram caminhos distintos para legitimar sua 

autoridade sobre aquela narrativa, sem encarnar os estigmas dos “negros valentes”, 

elegidos como os mananciais do samba paulista “autêntico”. Suas escolhas podem ser 

mais bem compreendidas se percebemos que Geraldo Filme, Zezinho da Casa Verde, 

Dionísio Barbosa e Inocêncio Tobias se posicionaram como intelectuais negros e 

intérpretes do mundo social, e não como meros informantes. Dessa maneira, os dissensos 

que emergiram entre seus depoimentos não se traduzem em “verdade” ou “mentira” sobre 

o carnaval paulistano. Ao contrário, eles expressam, com riqueza, a diversidade de suas 

elaborações sobre o que significava ser negro, ser sambista e viver em São Paulo.  

“Patriarca” do carnaval paulistano, Dionísio Barbosa pode descrever “de fora” do 

Largo da Banana as aventuras da “turma da pesada”, narrando-as de um ponto de vista 

“acima”, na hierarquia social, dos “negros valentes”. Atendendo aos anseios de seus 

interlocutores, mais entusiasmados com aquela história do que com a sua própria, o 

músico deu força à reivindicação de que a origem do carnaval paulistano estava na Barra 

Funda. Essa possibilidade não estava colocada para Zezinho da Casa Verde, que havia 

sido, ele próprio, um ensacador do pátio de cargas e mantivera poucos vínculos com o 

carnaval da Barra Funda. De “dentro” e de “anteontem”, o sambista, perigosamente 

próximo da encarnação do “negro valente do Largo da Banana”, recusou que lá estivesse 

a fonte do samba, bem como a de suas próprias realizações. Tal era sua “briga”, no debate 

com os outros sambistas paulistanos. Segundo ele, o samba do “pátio” da banana não era 

tradicional, mas um fenômeno “moderno”, posterior à construção do viaduto. Mais 

distantes da suposta “origem” do samba”, Geraldo Filme e Inocêncio Tobias, sambistas 

de “ontem”, só poderiam reivindicar sua autoridade colocando-se “dentro” do Largo da 

Banana de “anteontem”. Para isso, o desaparecimento do Largo da Banana era crucial. O 

primeiro apresentou-se como um “aprendiz” e “continuador” do samba tradicional dos 

“coroas” do Largo da Banana, enquanto o segundo figurou-se como uma espécie de “ex-

valente”, convertido em um bem-sucedido dirigente de escola de samba. 

Chama a atenção que Filme, o sambista mais jovem entre os quatro, foi o mais 

“autorizado” deles, ou seja, ele tanto validou sua narrativa sobre o “berço” do samba 

quanto fez valer seu lugar de músico autêntico. Do mesmo modo, vê-se que o 

representante supostamente mais próximo do tipo imaginado pelos estudiosos como 
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“sambista do Largo da Banana”, Zezinho da Casa Verde, ao colocar em xeque suas 

expectativas, teve seu relato relevado. Findas as gravações da Coleção..., a inserção 

acadêmica dos produtores do acervo lhes garantiu um poder que os músicos não tiveram, 

o de editar os resultados desses encontros e controlar sua divulgação “científica”. Eles 

selecionaram e organizaram as informações de modo a validar suas premissas e 

classificaram seus “informantes” segundo a medida da satisfação de suas expectativas.  

É digno de nota o que se passou com Dionísio Barbosa, que, por ser o entrevistado 

mais velho e fundador do “primeiro cordão” de São Paulo, tinha um valor especial para a 

equipe do MIS-SP. Por mais que o carnavalesco tentasse explicar, foi impossível aos seus 

interlocutores compreenderem que o Camisa Verde mantinha alianças com o São 

Geraldo, mas não com os “ensacadores negros valentes do Largo da Banana”, porque para 

ele esses grupos significavam coisas diferentes. Ainda hoje se presume que Dionísio 

Barbosa depreciava o São Geraldo porque o via como um “time de várzea” formado por 

jogadores-ensacadores-sambistas do Largo da Banana, quando ele afirmou justamente o 

contrário disso, procurando “dividir as coisas”. Nos diálogos com a equipe, o 

carnavalesco fez concessões, dentro de certos limites. Disposto a relevar os equívocos de 

Tinhorão sobre a origem “africana” de seu avô, Barbosa não admitiu que essa 

africanidade fosse imputada às suas criações, o que gerou constrangimentos entre os 

entrevistadores. Isso foi interpretado como algo sobre o que o carnavalesco não teria, 

realmente, consciência. A perplexidade causada por seu catolicismo, sua ética “burguesa” 

e sua rejeição da africanidade foi resolvida através da classificação segundo a qual 

Barbosa aderira ao “mundo branco”. Desse modo, o músico certamente não caberia na 

“resistência cultural negra” para cuja validação ele foi, apesar disso, a fonte principal.  

Zezinho da Casa Verde, por sua vez, desconsertou e talvez tenha entediado seus 

interlocutores ao passar boa parte de sua longa entrevista descrevendo suas conquistas e 

frustrações na carreira de artista profissional. Isso pareceu a Olga von Simson e Ciro Faro 

algo deslocado, que muito interessaria a quem pesquisasse “o rádio”, mas não a eles. Do 

mesmo modo, as alegações do músico sobre a posterioridade do samba do “Pátio” da 

Banana em relação ao viaduto Pacaembu não despertaram nenhuma curiosidade 

intelectual, apesar do impacto que essa afirmação tinha sobre toda a narrativa construída 

até aquele momento. O músico aportou, contudo, uma contribuição valiosa para a reflexão 

sobre as lutas e as identidades negras, suas temporalidades e seus territórios na cidade de 

São Paulo.  
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A versão de Geraldo Filme sobre o “berço” do samba foi aquela vitoriosa. 

Vinculando sua identidade à tradição “rural”, Geraldo Filme não despertou suspeitas 

quanto à sua autenticidade. Seu sucesso pode ser percebido quando vemos que a oposição 

entre “progresso” e “samba”, expressa no antagonismo entre “viaduto” e “Largo da 

Banana” é, até hoje, interpretada literalmente, na chave da nostalgia. Passou batido que 

nem o Largo da Banana havia desaparecido, nem o viaduto havia sido considerado 

“progresso” por mais ninguém além dele, desde sua inauguração.644 Inocêncio Tobias, que 

defendia, na mesma época, uma narrativa semelhante para o Largo da Banana, também 

contribuiu para legitimá-la, mas não mereceu o mesmo reconhecimento. Ao enunciar suas 

ambições para sua escola de samba, que envolviam dinheiro, brancos e espetáculos, o 

homem negro provocou desconfortos em seus interlocutores e parceiros, que, entre 

pudores e sussurros, o responsabilizaram pela desvirtuação ou perda das tradições 

populares. 

Diferente do que eu imaginava de início, não foi suficiente, para interpretar essas 

lutas negras, perseguir as resistências cotidianas “informais”. Foi necessário relacioná-las 

com a história das ações negras ditas “organizadas” ou “ativistas”. Esta fronteira, que se 

desdobra da separação teórica entre “resistência cultural” e “integração social” é, me 

parece, o alicerce da fundação do conceito de “território negro” e da construção do Largo 

da Banana como tal. Ao menos para os objetivos de minha pesquisa, orientar-me por esta 

cisão aportaria mais perdas do que ganhos analíticos. Atendo-me a tal divisão, teria 

passado despercebido o envolvimento de Dionísio Barbosa com a imprensa negra e sua 

participação nos debates antirracistas travados com outros militantes negros de sua 

geração. As relações, talvez contraditórias, mas certamente potentes entre a Frente Negra 

Brasileira e os cordões carnavalescos nos anos 1930 também merecem ser aprofundadas. 

Isso me foi sugerido por publicações do jornal A voz da raça, órgão oficial daquela 

organização, e por uma rápida menção de Zezinho da Casa Verde à equipe do MIS-SP 

sobre sua premiação em um concurso promovido pela FNB. Os entrevistadores do 

sambista, infelizmente, para mim, não tiveram curiosidade em prolongar o assunto. 

 
644 Algumas contribuições de Geraldo Filme foram relevantes não apenas para o debate acadêmico, mas 
também político, e são ressonantes no presente. A noção de “território negro”, tal como reivindicada por 
Rolnik ou por movimentos sociais negros, dialoga com aquela de “território livre”, mobilizada por Filme e 
incorporada por Britto em sua dissertação. Outro exemplo contundente da relevância de Filme para o debate 
intelectual paulistano atual está em sua homenagem, no samba-enredo para a Paulistano da Glória de 1974, 
a Tebas, “negro escravo, profissão engenharia”, recentemente reconhecido publicamente como “arquiteto” 
pelos órgãos de arquitetura e urbanismo paulistanos (FERREIRA, 2018).  
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Todavia, ao longo da gravação, o músico sinalizou que ao menos alguns valores eram 

compartilhados entre os artistas do Águias da Meia Noite e o programa defendido pela 

organização política. Isso é notável na sua insistência em detalhar os cuidados dos 

integrantes da banda com a aparência, investindo em trajes elegantes e evitando consumir 

bebidas alcóolicas nos eventos de que participavam. Décadas mais tarde, a identidade 

negra orgulhosamente afirmada por Geraldo Filme em suas criações dialogava com as 

ideias que norteavam o Teatro Popular Brasileiro de Solano Trindade e, também, com as 

tradições antirracistas aprendidas com gerações anteriores de negros paulistas. Estas 

questões, apenas anunciadas em minha tese, ficam abertas para desdobramentos futuros 

da pesquisa.  

Escrever esta tese implicou, como era de se esperar, fazer escolhas e assumir 

riscos, apenas alguns dos quais puderam ser relativamente calculados. Entre eles, os 

diálogos disciplinares que travei em minhas análises, com certa intromissão em debates 

que não seriam, a princípio, próprios à arquitetura e ao urbanismo, me colocam em uma 

situação duplamente vulnerável. De um lado, isso poderá ser considerado um desvio do 

campo para o qual e em nome do qual desenvolvi meu estudo. De outro, sei que estou 

sujeita a cometer erros dificilmente perdoáveis nas disciplinas pelas quais me atrevi a 

navegar. Permaneço, contudo, convencida de que não teria sido possível fazer a pesquisa 

que eu desejava fazer de outra maneira. A definição de meu objeto de estudo atendia ao 

meu anseio por explorar a potência de renovação crítica no debate sobre a história da 

cidade a partir de uma categoria pouco considerada na tradição acadêmica em que me 

formei. Isso me impôs o desafio de buscar interfaces ainda pouco consolidadas entre 

campos e de me permitir mergulhar, na medida de minhas possibilidades, em águas para 

mim desconhecidas. Seguir por tais águas foi a maneira que encontrei para me manter 

leal às motivações de minha escrita. 

Ao refletir criticamente sobre o conceito de “território negro”, forjado há cerca de 

30 anos, busquei recuperar um tema e o texto que lhe deu forma, que parecem ter 

reverberado mais para além do campo de arquitetura e do urbanismo. Investigar seus 

fundamentos me possibilitou confrontar sua definição particular com a diversidade das 

formas de existência do Largo da Banana, entre seu anonimato e seu desaparecimento.  

Foi possível, dessa forma, investigar a multiplicidade de caminhos escolhidos pelos 

negros de São Paulo para fazer face ao confinamento, à redução e a outros 

constrangimentos sociais experimentados por sua “raça” na cidade. A identidade 
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construída para aquele lugar, ainda ressonante para o debate contemporâneo, expressa 

uma das formas tomadas por aquelas disputas a partir dos anos 1970, mas esta certamente 

não foi a única. Espero que este texto estimule debates sobre as lutas vivas, plurais, 

complexas, nem completamente vitoriosas, nem sumariamente derrotadas, que o Largo 

da Banana abrigou e abriga. Reconhecer que sua existência é constitutiva e não episódica, 

dentro da história da urbanização e da cidade de São Paulo, é um passo pequeno, mas 

acredito que potente, para trazer à tona novas abordagens à produção crítica em estudos 

urbanos de perspectiva histórica. 
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22ª Sessão Ordinária realizada em 06/06/1913. 

37ª Sessão Ordinária realizada em 08/11/1913. 

27ª Sessão Ordinária realizada em 01/08/1913. 

5ª Sessão Ordinária realizada em 31/01/1914. 

7ª Sessão Ordinária realizada em 14/02/1914. 

8ª Sessão Ordinária realizada em 21/02/1914. 

20ª Sessão Ordinária realizada em 16/05/1914. 

4ª Reunião realizada em 09/10/1915. 

4ª Sessão Ordinária realizada em 27/01/1917. 

7ª Sessão Ordinária realizada em 17/02/1917. 

19ª Sessão Ordinária realizada em 08/06/1918. 

17ª Sessão Ordinária realizada em 15/05/1920. 

2ª Sessão Ordinária realizada em 22/01/1921. 

27ª Sessão Ordinária realizada em 06/08/1921. 

31ª Sessão Ordinária realizada em 02/09/1922. 

3ª Sessão Ordinária realizada em 03/02/1923. 
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8ª Sessão Ordinária realizada em 10/03/1923. 

34ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/1923. 

43ª Sessão Ordinária realizada em 01/12/1923. 

6ª Sessão Ordinária realizada em 23/02/1924. 

19ª Sessão Ordinária realizada em 31/05/1924.  

21ª Sessão Ordinária realizada em 14/06/1924. 

2ª Sessão Ordinária realizada em 12/01/1925. 

18ª Sessão Ordinária realizada em 16/05/1925. 

45ª Sessão Ordinária realizada em 04/12/1926. 

11ª Sessão Ordinária realizada em 26/03/1927. 

13ª Sessão Ordinária realizada em 14/04/1928. 

5ª Sessão Ordinária realizada em 08/08/1936. 

0ª Sessão Solene de Instalação de 01/01/1948, publicada em D.O. em 03/01/1948. 

2ª Sessão Ordinária realizada em 12/01/1948, publicada em D.O. em 14/01/1948. 

29ª Sessão Ordinária realizada em 26/04/1948, publicada em D.O. em 28/04/1948. 

35ª Sessão Extraordinária realizada em 28/06/1949, publicada em D.O. em 29/06/1949. 

62ª Sessão Extraordinária realizada em 26/12/1949, publicada em D.O. em 28/12/1949. 

373ª Sessão Ordinária realizada em 19/03/1951, publicada em D.O. em 22/03/1951. 

377ª Sessão Ordinária realizada em 02/04/1951, publicada em D.O. em 04/04/1951. 

390ª Sessão Ordinária realizada em 02/05/1951, publicada em D.O. em 05/05/1951. 

433ª Sessão Ordinária realizada em 17/09/1951, publicada em D.O. em 19/09/1951. 

47ª Sessão Ordinária de 26/05/1952, publicada em D.O. em 28/05/1952. 

85ª Sessão Ordinária realizada em 24/09/1952, publicada em D.O. em 26/09/1952. 

179ª Sessão Ordinária realizada em 22/06/1953, publicada em D.O. em 24/06/1953. 

464ª Sessão Ordinária realizada em 21/11/1955, publicada em D.O. em 23/11/1955. 

84ª Sessão Ordinária realizada em 24/09/1956, publicada em D.O. em 26/09/1956. 

242ª Sessão Ordinária realizada em 02/09/1957, publicada em D.O. em 04/09/1957. 

61ª Sessão Extraordinária realizada em 04/10/1957, publicada em D.O. em 06/10/1957. 

63ª Sessão Extraordinária realizada em 11/10/1957, publicada em D.O. em 17/10/1957. 

56ª Sessão Ordinária realizada em 10/06/1960, publicada em D.O. em 12/06/1960. 

43ª Sessão Ordinária, realizada em 18/05/1964, publicada em D.O. em 20/05/1964. 

11ª Sessão Extraordinária realizada em 23/04/1965, publicada em D.O. em 28/04/1965. 

172ª Sessão Ordinária realizada em 04/06/1965, publicada em D.O. em 09/06/1965. 

“434ª Sessão Ordinária de 29/09/1972”.  Diário Oficial. Ano LIXXII, n° 189, 4/10/1972, p. 61. 
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Documentos Históricos da Câmara Municipal de São Paulo 

Indicação n° 69 de 1936, dos vereadores José Adriano Marrey Junior e Achilles Bloch da Silva, 
apresentada na 5ª Sessão Ordinária de 08/08/1936. 

Indicação n° 272 de 1936, do vereador Orlando de Almeida Prado, apresentada em sessão de 
03/10/1936 e publicada no Diário Oficial de 06/10/1936. 

Officio n° 91 da Camara Municipal de São Paulo, remettendo abaixo-assignado em que os 
proprietários e moradores das ruas Margarida e Lavradio solicitam a canalização do córrego 
Pacaembú e a construcção de novos boeiros, no cruzamento daquelas ruas (ref. Requerimento n° 
30 de 1923, apresentado na 3ª Sessão Ordinária realizada em 03/02/1923). 

Officio n° 1.156 do sr. Prefeito. Devolvendo devidamente informados todos os papeis da ‘City of 
S. Paulo Improvements’ sobre os melhoramentos do Pacaembu, 1916.  

Parecer n° 77 das Comissões Reunidas de Justiça, Obras e Finanças, aprovando o acordo entre a 
prefeitura e José Augusto do Nascimento Gonçalves (ref. Lei n° 2.899 de 11 de agosto de 1925). 

Parecer n° 72 das Comissões Reunidas de Justiça Obras e Finanças (ref. Lei n° 2.731 de 20 de 
agosto de 1924, lido na 19ª Sessão Ordinária realizada em 31/05/1924). 

Processo n° 610 de 1937 – Transmite á Camara o Processo n° 31.412, de 1937, referente ao 
projeto de sub-passagem na avenida Pacaembú. 

Processo n° 929 de 1953 – Projeto de Lei n° 54 de 1953. Autoriza o executivo a despender a 
importância de Cr$ 96.000.000.000,00, destinada à construção de passagens de nível sobre os 
leitos das estradas de ferro Sorocabana, Santos-Jundiaí e Central do Brasil, e autoriza emissão de 
apólices municipais de Cr$ 1.000,00 cada uma, num total de Cr$ 120.000.000,00, e dá outras 
providências”. 

Requerimento n° 31 de 1936, do vereador Achilles Bloch da Silva, apresentado na 5ª Sessão 
Ordinária de 08/08/1936 e publicado no Diário Oficial de 12/08/1936. 

Requerimento n° 22 de 1920. Referente à canalização de córrego entre as ruas Lopes de Oliveira 
e Conselheiro Brotero.  

 

Legislação 

Brasil. Decreto n° 847 de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 20 jun. 2017. 

São Paulo (Cidade). Ato n° 1.551 de 10 de março de 1939. Revigora e altera dispositivos da lei 
n° 2.877, de  18 de junho de 1925, e da Lei n° 3.619, de 4 de agosto de 1937 (prolongamento e 
sobre-passagem da avenida Pacaembú). 

______. Decreto n° 647 de 14 de julho de 1945. Declara de Utilidade Pública os imóveis 
necessários ao prolongamento da Avenida Pacaembu, até a projetada praça fronteira à ponte da 
Casa Verde sôbre o Canal do Tietê e dá outras providências.  

______. Decreto n° 1.641 de 08 de março de 1952. Revigora a declaração de utilidade pública 
constante no Decreto n° 647 de 14 de julho de 1945.  

______. Decreto n° 7.348, de 11 de janeiro de 1968. Institui a Comissão Organizadora do 
Carnaval de 1968, de acôrdo com o disposto na Lei n° 7.100, de 27 (sic) de dezembro de 1967, e 
dá outras providências. 

______. Decreto n° 7.592 30 de julho de 1968. Dispõe sobre denominação de logradouro público. 
Diário Oficial de São Paulo. São Paulo, 31/07/1968. 

______. Lei n° 2.731 de 20 de agosto de 1924. Declara de utilidade publica para desapropriação 
os terrenos necessários á abertura de uma avenida que, partindo da rua das Palmeiras, vai ter ao 
valle do Pacaembú, e dá outras providencias. 
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______. Lei n° 2.877 de 18 de junho de 1925. Declara de utilidade publica para serem 
desapropriados os imóveis necessários á abertura de uma avenida que, partindo da rua das 
Palmeiras, vae ter á rua Barra Funda. 

______. Lei n° 2.899 de 11 de agosto de 1925. Approva o accôrdo feito para acquisição de uma 
área de terreno, entre o largo Brigadeiro Galvão e as ruas Lavradio e Margarida. 

______. Lei n° 3.619 de 4 de agosto de 1937. Aprova o projeto de sub-passagem da Avenida 
Pacaembú, junto à rua General Olímpio da Silveira.  

______. Lei n° 4.494 de 14 de junho de 1954. Dá nova denominação, altera a subordinação e 
modifica a constituição da comissão a que se referem o art.1, alínea g e arts.44 e 46 do DL 431/47. 

______. Lei n° 4.845, de 17 de dezembro de 1955. Dispõe sobre abertura de crédito especial de 
Cr$ 288.000.000,00 e dá outras providências. Diário Oficial de São Paulo. São Paulo, 
18/12/1955, p. 40. 

______. Lei n° 7.100 de 29 de dezembro de 1967. Dispõe sobre a promoção de festas de cunho 
popular e festejos carnavalescos, e dá outras providências. 

São Paulo (Cidade). Portaria n° 206 de 25 de novembro de 1955. 

______. Resolução n° 414, de 23 de outubro de 1926. Approva o accôrdo feito pela Prefeitura 
com o sr. Cyro Pereira Campos e sua mulher, para acquisição dos prédios ns. 25 e 33 da rua 
Margarida, necessários á abertura de uma rua que, partindo da rua das Palmeiras, vae ter á Barra 
Funda. 

______. Resolução n° 426, de 10 de dezembro de 1926. Approva o accôrdo feito pela Prefeitura, 
para acquisição de um terreno á rua Conselheiro Brotero, necessário aos melhoramentos do valle 
do Pacaembú. 

 

Arquivo Histórico de São Paulo  

Fundo: PMSP. Diretoria da Receita. Lançamentos de Indústrias e Profissões. 

Fundo: PMSP. Plantas da cidade. Mappa topográfico do município de São Paulo executado pela 
empresa Sara Brasil S/A. Escala 1:5.000. 1930. 

 

Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/mapas 

São Paulo (Cidade). Planta Geral da Capital de São Paulo organisada sob a direção do Dr. Gomes 
Cardim Intendente de Obras. Escala 1:20.000. 1897. 

São Paulo (Cidade). Planta Geral da Cidade de São Paulo com indicações diversas. Organisada 
pela Commissão Geographica e Geologica. Eng. João Pedro Cardoso: chefe. Escala 1: 20.000. 
1914. 

São Paulo (Cidade). Planta da Cidade de São Paulo mostrando todos os arrabaldes e terrenos 
arruados. Escala 1:30.000. 1924.  

 

Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo 

Secretaria de Obras. Departamento de Obras. Divisão de Projetos de Obras – Obras 1. Ante-
projeto do Viaduto Pacaembu. Planta e fachada de locação. Folha 1. Escala 1:200. Desenho 
n° 18.416 G, 7/11/1956. 

______. Viaduto Pacaembu. Relocação dos pilares entre as ferrovias. Folha s/n. Escala 1: 200. 
Desenho n° 19.570 C-2, 0,90 x 0,40, 26/08/1957. 
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Secretaria de Obras. Departamento de Obras. Divisão de vias públicas – 1ª Sub-Divisão. Avenida 
Pacaembú – projeto de calçamento. Planta n° 1827-D1. Fl. 3/5. Escala 1:500. Data: 25/11/1942. 

______. Avenida Pacaembu. Cadastro. Planta n° 3.224-C3. Escala 1:250. Data: 06/06/1946.  

 

Condephaat 

São Paulo (Estado). Secretaria da Cultura. Condephaat. Parecer Técnico UPPH nº GEI-190-
2012. Ref. Processo n° 165/2011. Pedido de tombamento do Samba Rural Paulista. 
07/06/2011. 

______. Resolução n° 75 de 11/12/1997, publicada no DOE 17/12/97, p. 26. Disponível em: 
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/memorial-da-america-latina-3/ 
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