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RESUMO 

 

Uma representação peculiar da paisagem urbana se construiu nas falas e na memória dos 
subalternos presentes no processo de industrialização da cidade de São Paulo. Os 
compositores populares, cronistas privilegiados dos modos de vida urbanos e das tensões que 
ali se observam, registraram em suas canções as mudanças ocorridas na paisagem das cidades, 
acompanhando os processos de profunda transformação social. Neste sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo comparar as representações da cidade de São Paulo do ponto de 
vista da elite que emergiu do processo de urbanização e que buscava construir sua hegemonia 
ancorada no processo simultâneo de industrialização e urbanização que se intensificava a 
partir das décadas de 1940, 50 e 60 em São Paulo na perspectiva de dois de seus cancionistas 
mais conhecidos: Adoniran Barbosa (1910-1982) e Paulo Vanzolini (1924-2013). Suas 
composições nos mostram como eram vividas as transformações do território pela população 
operária, migrante e que ocupava um papel subalterno no processo modernizante da cidade, 
revelando a relação tensa dessas transformações com a memória coletiva que se traduzia em 
um sentimento de não pertencimento ao espaço urbano renovado.  
 
Palavras-chave: Hegemonia. Urbanização. Exclusão Simbólica. Canção Popular. 
Modernização. 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

A peculiar representation of the urban landscape was built in speech and memory of their 
periphery inhabitants when the industrialization process happened at São Paulo. The popular 
composers, privileged chroniclers of urban lifestyles, observed in the landscape of cities the 
profound social transformation and they sang it in their songs. In this sense, this study aims to 
compare the representations of the city of São Paulo from the perspective of newly 
established elites, which seeks to built their hegemony anchored in the simultaneous process 
of industrialization and urbanization that occurred on 1940, 1950 and 1960 in São Paulo from 
the perspective of two of his best known popular singers: Adoniram Barbosa (1910-1982) and 
Paulo Vanzolini (1924-2013). Their compositions translates how transformations of the 
territory was experienced by working population, at the modernizing process of the city, 
revealing the strained relationship of these changes to the collective memory which translates 
a feeling of not belonging to the renewed urban space. 
 
Keywords: Hegemony. Urbanization. Symbolic Exclusion. Folksong. Modernization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Pensamos a cidade como um esteio cultural, composto por histórias, memórias, 

sentimentos. A partir dessa premissa, a cidade pode ser compreendida como uma paisagem 

que se expressa nas falas e na lembrança de seus habitantes. Os compositores populares, 

desde sempre, atuam como cronistas privilegiados dos modos de vida urbanos e, igualmente, 

das tensões que se observam na cidade. Em suas músicas registram as mudanças que ocorrem 

na paisagem das cidades. 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o hibridismo cultural entre o 

subalterno e o hegemônico a partir do conjunto de representações sobre a cidade de São Paulo 

e o processo de urbanização que ali se intensificou entre as décadas de 1940 e 1960, o que 

buscaremos observar nas narrativas musicais dos compositores Adoniran Barbosa e Paulo 

Emílio Vanzolini. Em nossa pesquisa são contrapostas as representações de uma nascente 

elite industrial paulista  às de dois compositores da música popular brasileira (MPB), 

selecionados por seu ponto de vista peculiar e pelo lugar que ocupavam na estrutura social. 

De outra parte, a pesquisa nos permitirá uma abordagem sobre a relação entre o espaço 

vivido e sua representação. Partiremos da hipótese de que a cidade de São Paulo entre os anos 

1940 e 1960 é  significada por um discurso modernizante que materializa o ponto de vista da 

nascente elite burguesa industrial. A esse respeito, um de nossos objetivos específicos é 

apreender e compreender as dissonâncias desse discurso, as representações não hegemônicas 

da modernização, a partir do estudo e análise da canção popular enquanto parte de uma 

narrativa social da cidade. 

O foco de nossa pesquisa, portanto, está  nas representações de São Paulo que surgem 

no processo de urbanização da cidade. No caso, a São Paulo que acelera sua urbanização é 

narrada em verso e prosa pelos cancionistas populares que traduzem as transformações 

daquele período, tendo como referente às mudanças da morfologia urbana, bem como as 

transformações no comportamento e no imaginário, tanto popular como no das elites. Estas se 

encontram num equilíbrio tenso com os traços de memória de um tempo anterior, muitos dos 

quais impressos na paisagem e num comportamento e valores que resistem à mudança.  

Assim, como o objeto de estudo de nossa pesquisa é a canção popular enquanto parte 

de uma narrativa social do processo de modernização da cidade de São Paulo, vamos nos ater 

a São Paulo dos anos 40, que se transforma em um grande canteiro de obras. Refletiremos 

acerca do processo de industrialização de São Paulo que impulsionou a verticalização das 

áreas centrais da cidade, acompanhado pelo crescimento horizontal, que se estendeu em todas 
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as direções expandindo a mancha urbana. A cidade de São Paulo estava em obras, 

constantemente demolindo, construindo e redefinindo espaços. A administração municipal 

investiu em novas obras viárias que mudaram a paisagem, permitindo o surgimento de uma 

cidade “moderna”. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, nossa pesquisa toma como base a análise do 

discurso na perspectiva bakhtiniana. Levamos em conta a posição do cancionista popular 

como um cronista que interioriza o conhecimento da construção coletiva, tornando-se porta-

voz de um discurso contrário à ideologia modernizante da época. Por outro lado, refletiremos 

que a sociedade em um processo de ajuste, vivenciava resignação e também oposição e 

resistência aos novos padrões que estavam sendo impostos no meio urbano. 

Neste sentido, encontramos nas canções de Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini um 

rico material para a discussão que trataremos a seguir, e que se organizará  da seguinte 

maneira: primeiramente, teceremos algumas considerações teórico-metodológicas tendo em 

vista a perspectiva das ciências da linguagem no âmbito dos estudos urbanos; a seguir, 

realizaremos uma revisão da literatura sobre a modernização da cidade de São Paulo e suas 

representações materializadas nas edificações e transformações urbanas; por fim, traremos 

nossas análises das obras de Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini, a partir das quais 

buscaremos observar a tensão discursiva entre pontos de vista distintos e ao mesmo tempo 

complementares sobre a cidade. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 

 A seguir as subseções explanam sobre o espaço urbano e sua representação, a cidade 

como espaço discursivo e a análise da canção popular compreendida como um discurso 

urbano. 

 

2.1 O espaço urbano e sua representação 
 

“São Paulo não pode parar”: com este mote iniciamos nossa discussão sobre a 

urbanização de São Paulo e certas representações criadas sobre a cidade. De nossa parte, 

procuramos pensar esse slogan a partir da perspectiva de um discurso modernizante de 

progresso, que concretiza o ponto de vista de uma elite cultural e política que conduzia o 

processo de industrialização e de reformas urbanas. Enfocamos em nossos estudos o plano 

discursivo das transformações do meio urbano, associadas ao processo de industrialização.  

Todavia, em primeiro lugar, pensaremos em termos de grupo social e para isso 

sublinhamos a concepção de “representação”  de Pesavento (2005), que a considera um gesto 

de “pertencimento”. De acordo com a autora, a noção de representação foi largamente 

utilizada pelos historiadores do início do século XX no estudo de povos primitivos, quando se 

discutiu as relações das diversas configurações sociais que se apresentaram em distintos 

pontos no tempo e no espaço. As representações desses grupos definiram-se como 

“pertencimentos”  através de discursos ou instrumentos de comunicação que geravam um 

significado próprio para estes grupos. 

Interessa-nos, particularmente, reconhecer em nossa reflexão que os instrumentos de 

comunicação em qualquer sociedade têm por função construir sua representação e, portanto, 

são instrumentos fundamentais para a vida em sociedade. Mas, de acordo com Marzulo 

(2006), sendo o mundo social e como tal, por definição, uma construção, não há  representação 

do real, e sim disputas discursivas que elaboram e instauram o real. 

Trazendo essa abordagem para nossa problemática, consideramos que a representação 

da cidade de São Paulo vai progressivamente se materializando, tornando-se real na medida 

em que é elaborada, apreendida por seus “flaneurs” e, assim, representada por diferentes 

meios e interpretações. Assim, as imagens construídas ajudam-nos na compreensão das 

significações do que conhecemos por “cidade real”. 

  Vamos, então, sublinhar como esta relação entre o urbano "real" e suas representações 

aparece na visão de alguns analistas. Inicialmente podemos destacar a concepção de Henri 
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Lefebvre (1991), para quem o espaço aparece definido como um “continuum subjetividade-

objetividade”. Lefebvre vincula a materialidade do espaço à sua representação, desdobrando-a 

em dois níveis de abordagem: a do espaço da experiência e a do espaço da representação; este 

último compreendendo os modos como o espaço é apreendido, concebido, representado. 

(BRANDÃO, 2012). 

 Encontramos uma postura análoga em Milton Santos (1978, 1999), quando o geógrafo 

decompõe o espaço nas categorias Estrutura, Processo, Função e Forma, consideradas em 

suas relações dialéticas com a história e a sociedade. Neste modelo, a Forma compreende o 

aspecto visível e exterior que estabelece um padrão espacial; a Função se relaciona a uma 

atividade ou papel; a Estrutura, à  natureza social, histórica e econômica de uma sociedade em 

determinado tempo; e o Processo, que remete ao movimento, a uma ação no tempo, 

implicando mudança. O autor avança nesta definição ao afirmar que não podemos analisar o 

espaço sem considerar a totalidade dessas categorias, considerando que este “se define como 

um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que se manifestam através de processos e funções” 

(SANTOS, 1978, p.122).  

 Um terceiro autor, Aldo Rossi (2001), ainda pode ser mencionado no sentido de 

demarcar o objeto com o qual nos ocupamos neste trabalho. Dada à pluralidade de 

significados associados ao termo paisagem encontrada na literatura, Rossi se atém à 

consideração do urbano em seus aspectos arquitetônico, social, político e cultural. Desta 

maneira, o autor vai entender a Morfologia Urbana como resultado da intervenção não só  de 

fatores arquitetônicos, mas também geográficos e sociológicos, promovendo assim o 

entendimento da cidade a partir de seu contexto histórico, como um suporte das relações dos 

homens em seu interior.  

 Em síntese, Aldo Rossi condensa em sua conceituação: de um lado, o dado material da 

paisagem, a Morfologia Urbana, compreendendo a organização dos homens e suas atividades 

no território, ou seja, suas maneiras específicas de habitar; de outro, seu dado sensível, 

subjetivo, que converte a paisagem num repositório de sentidos e que a vincula a uma 

multiplicidade de leituras possíveis do visível. Aqui, podemos voltar a Milton Santos (1999), 

agregando seu conceito de “lugar”: este é  compreendido não apenas como um quadro de 

referência pragmática ao mundo, mas também como cenário de manifestação do sentido e do 

comunicado. 

 Assim, Milton Santos aprofunda sua contribuição quando aponta para a relação do 

espaço com a memória e a cultura, uma relação que se mostra ainda mais interessante quando 
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remetida às rupturas no cotidiano. Neste sentido, o autor propõe a figura do “homem de fora” 

para afirmar: “o homem de fora é  portador de uma memória, espécie de consciência 

congelada, provinda com ele de um outro lugar. O lugar novo o obriga a um novo 

aprendizado e a uma nova formulação” (SANTOS, 1999, p.264). 

  Nesta dissertação, associamos a idéia de ruptura de Milton Santos (1999) ao processo 

de urbanização da cidade de São Paulo entre as décadas de 1940, 1950 e 1960. A princípio, 

por se tratar de uma concepção que compreende a referência a deslocamentos espaciais, como 

o que observamos no intenso movimento migratório do período, situando os migrantes a meio 

caminho entre o antigo e o novo meio, formando muitas vezes uma “cultura híbrida” 

(CANCLINI, 2011) e cujas marcas discursivas podemos encontrar, por exemplo, no 

português “italianado”  de Adoniran Barbosa. Num outro sentido, podemos notar a ruptura 

também na transição de um ciclo da vida da cidade a outro trazido pela industrialização. Desta 

maneira, quando nos referenciamos às mudanças na paisagem de São Paulo e no 

comportamento dos paulistanos novos e antigos, devemos estender nossa análise e incluir 

elementos de ruptura tanto na memória individual como na social. 

De outra parte, as transformações da cidade de São Paulo entre os anos 1940 e 1960 – 

desde as observáveis em seu meio físico até  os aspectos socioeconômicos e culturais de sua 

população –  se estendem ao plano discursivo. Segundo Canclini (2011), as construções 

monumentais materializam o impulso histórico da sociedade, que se torna presente na 

arquitetura, no cinema, no teatro e na música. Os monumentos são parte da disputa por uma 

nova cultura visual em meio à obstinada persistência de signos da velha ordem.  

 Voltando a Aldo Rossi (2001). O arquiteto italiano aponta que a representação da 

cidade se dá  marcadamente em sua Arquitetura e em seus Monumentos. Estes, por sua vez, 

representam a perspectiva das elites culturais e políticas que conduziram o processo de 

construção da cidade.   

Assumindo que as representações urbanas são predominantemente construídas por 

aqueles segmentos sociais, somos levados à  seguinte questão: como recuperar o ponto de vista 

dos subalternos sobre um processo de transformação radical da cidade, como o que São Paulo 

viveu a partir de meados do século passado? 

 Para endereçar essa questão, exploramos a obra de dois compositores que manifestam 

a polissemia dessas representações, a partir de diferentes lugares: Adoniran Barbosa, cuja 

origem nas camadas populares se expressa em marcas discursivas em suas músicas –  como, 

por exemplo, na pronúncia híbrida usada em seus sambas e na forma como percebe as 

mudanças do aspecto urbano paulistano; e Paulo Vanzolini, médico, biólogo e professor 
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universitário, compositor que se distanciou de suas origens ao se dedicar a um gênero popular 

de arte e criação. 

 Como buscaremos mostrar, o boêmio, neste caso, coloca-se numa posição liminar1 em 

relação a seu grupo de origem, trazendo com isto um potencial crítico para a discussão da 

nova face que a cidade de São Paulo adquire naquele período.  

 Tendo em vista as observações acima, na próxima seção buscaremos definir com 

maior clareza nossos objetivos e o material com que trabalharemos. Em primeiro lugar, 

partiremos da ideia de polissemia do espaço urbano, isto é, da cidade significada sob 

múltiplas interpretações. Uma dessas interpretações é  constituída pela visão dos subalternos, 

que vão perceber a transformação do espaço urbano de maneira oposta às elites. Assim, 

buscaremos mobilizar a análise do discurso da canção popular como um instrumento que 

possibilita a apreensão de tais impasses. 

 

2.2 A cidade: espaço discursivo 
 

 Antes de abordarmos o papel da canção na formação da cidade de São Paulo, devemos 

compreender a cidade como um espaço discursivo que é  construído a partir de perspectivas 

diferentes. A partir daí, refletiremos sobre os discursos veiculados pelos cancionistas 

Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini entre as décadas de 1940 e 1960.  

A constituição do imaginário urbano da cidade de São Paulo foi objeto de pesquisa da 

professora Lucrécia D´Alessio (CANCLINI, 2011) que propôs uma abordagem semiótica2 do 

espaço urbano, concebendo as imagens como signos da cidade. O imaginário de Ferrara 

(2000) relaciona-se com o conceito de representação, de Pesavento (2005). A primeira autora 

apresenta o imaginário que a população tem do espaço urbano como uma apropriação do 

cotidiano enquanto a segunda, como um gesto de pertencimento.  

O imaginário da cidade de São Paulo para Ferrara (2000) é  construto dos elementos 

verbais e não verbais a partir do funcionamento do discurso e corresponde à  necessidade do 

homem de produzir conhecimento pela multiplicação de significados. Para a autora, a imagem 

                                                 
1 Tomamos o conceito de Liminaridade de Victor Turner (1974), que associa o colocar-se fora da estrutura 
social a um momento em que a moralidade que serve de esteio ao grupo e sociedade é  resposta. Neste sentido, o 
autor cita o exemplo da prostituta Sonia, do romance “Crime e Castigo”  de Fiódor Dostoiévski: colocada numa 
posição liminar pelo seu ofício, será ela a responsável pela redenção de Raskólnikov. 
2 A semiótica é  a teoria geral dos signos. Esta ciência trata do estudo dos signos na vida social, à  semelhança da 
semiologia. 
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urbana, seus monumentos e espaços públicos ou privados revelam significados extras em 

relação à imagem básica que lhe deu origem. 

Trazendo essa reflexão para nossa discussão e complementando-a a partir de Bakhtin 

em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”  (1995), percebemos que a linguagem é  uma 

criação social e cultural e que “[...] só  é  possível de uma perspectiva que encare a enunciação 

individual como um fenômeno puramente sociológico.”  (BAKHTIN, 1995, p.126). Neste 

trabalho, tal noção se estende às canções populares, não só  pelo seu caráter narrativo, que, 

como aponta Luiz Tatit (1996), se aproxima da fala, mas também por se constituírem em 

discursos que articulam diferentes sistemas de signos –  palavras, melodias, ritmos –  na 

construção de uma determinada perspectiva sobre os referentes a que se vinculam. 

Mikhail Bakhtin alerta ainda que há um sentido que se torna inscrito, presente, em 

vozes diferenciadas na disputa pelo significado dos diferentes signos que são moldados pelo 

horizonte social de um grupo determinado. Assim, o significado para cada um é  basicamente 

gerado a partir da maneira pela qual este lhe é  definido pelas outras pessoas com quem 

interage (BAKHTIN, 1995, p.126).  

Para este mesmo autor (BAKHTIN, 1995) ideologia é  definida tal qual um corpo 

físico, um instrumento de produção ou um produto de consumo que conduz a uma realidade, 

quer seja natural ou social. Um produto ideológico, desta forma, é  diferente de outros 

produtos porque também reflete e retrata uma outra realidade que lhe é, por assim dizer, 

exterior. O que é  ideológico reflete um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. 

Assim, o conteúdo ideológico toma a forma de um signo.  

Os signos, de acordo com Mikhail Bakhtin (1995), são parte do processo de interação 

entre as consciências individuais. Forma-se, com isso, uma cadeia ideológica. A consciência 

individual só  se pode ser compreendida como consciência porque é  formada por um conteúdo 

ideológico (semiótico). Ou seja, os signos estão presentes no processo de interação social. O 

lugar do ideológico é  o material social particular dos signos criados pelo homem. A 

especificidade do ideológico reside, então, no fato de que ele se situa e é  o meio da 

comunicação entre indivíduos organizados. 

Para ilustrar o valor ideológico e coercitivo presente nas canções populares dos anos 

1940 e que estavam em voga na cidade de São Paulo, interessa-nos a questão levantada por 

Bakhtin (1995), quando observamos uma ação do presidente Getúlio Vargas que, em 1937, 

baixou um decreto obrigando os enredos de Escolas de Samba da época a compor músicas 

cujos temas fossem “históricos e patrióticos”. As letras das marchinhas de carnaval eram 

censuradas pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)  (HAUSSEN, 2001). 
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Um exemplo famoso é  a canção “O Bonde de São Januário”, de Ataulfo Alves e 

Wilson Batista. A letra original exaltava a figura do “malandro”  espertalhão que vivia na 

boemia, que não era ‘bobo’ e não queria se transformar em operário e entrar “no bonde de São 

Januário” (São Januário como bairro industrial), que levava mais um “otário” para trabalhar.  

Se retomarmos o slogan que tomamos como ponto de partida desse trabalho: “São 

Paulo não pode parar”, e o relacionado lugar privilegiado, conferido ao trabalho e ao 

trabalhador, podemos considerar que há  um desvio quanto ao valor do trabalhador na 

expressão “leva mais um otário”, sustentada por um grupo desviante do discurso oficial, que 

tencionava ditar as regras  e posicionava-se sob a forma da transgressão. 

Neste período do governo autoritário de Getúlio Vargas, a letra da canção teve que ser 

alterada para: “Quem trabalha é que tem razão/eu digo e não tenho medo de errar/ O Bonde 

de São Januário/leva mais um operário:/sou eu que vou trabalhar. //Antigamente eu não tinha 

juízo/Mas resolvi garantir meu futuro/Vejam vocês:/Sou feliz, vivo muito bem/ A boemia não 

dá camisa a ninguém...” (RODRIGUES, 2013). 

 A canção popular “O Bonde de São Januário”  colocava-se contra a ordem 

institucionalizadora, mas foi silenciada por um “dizer”, um “dito”  político, tornando-se, 

portanto, uma canção cuja letra foi (re)composta por uma série de “não-ditos”  –  expressões 

distintas ou mesmo contrárias ao que realmente pretendia-se dizer –  que silenciavam 

politicamente os compositores populares da época e assim deparamo-nos com uma ruptura, 

com um silenciamento da memória coletiva. 

 Quanto à  distinção entre memória individual e coletiva, Maurice Halbwachs (1990), 

deixando transparecer a influência durkhemiana, vai distingui-las nas lembranças que o 

indivíduo porta. Define, então, a memória coletiva como composta pelas lembranças 

compartilhadas pelos membros de um grupo, um fator de sua solidariedade, motivado por 

uma experiência comum no espaço, desta forma a memória projeta-se nos elementos da 

paisagem, vinculados à  trajetória dos grupos; o que, de certo modo, converte a paisagem na 

materialização de um discurso sobre o passado. 

 

2.3 A análise da canção popular compreendida como um discurso urbano 
 

Este trabalho vai se valer em grande medida da análise do discurso, uma disciplina de 

interpretação inscrita na área da linguística. Levamos em consideração o seguinte postulado: 

ideologia que está  relacionada à  história, que por sua vez se expressa através da linguagem. 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006). 
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Sublinhamos que o sujeito não é  individual, é  assujeitado ao coletivo, ou seja, esse 

assujeitamento ocorre no nível inconsciente, quando o sujeito se filia ou interioriza o 

conhecimento da construção coletiva, sendo porta-voz daquele discurso e representante 

daquele sentido. Compreendemos assujeitamento em análise do discurso a partir de Ferreira 

(2001, p.5-7) como um “movimento de interpelação dos indivíduos por uma ideologia, 

condição necessária para que o indivíduo torne-se sujeito do seu discurso ao, livremente, 

submeter-se às condições de produção impostas pela ordem superior estabelecida, embora 

tenha ilusão de autonomia”. 

Essa ilusão leva o sujeito a reconhecer-se dono de seu discurso e ter controle sobre ele, 

porém não percebe estar dentro de um contínuo, de um dialogismo como refere BARROS 

(1999). 

Na perspectiva do discurso, o texto é  lugar de jogo de sentidos, de trabalho da 

linguagem, de funcionamento da discursividade (ORLANDI, 1983, p.204-205). Entendemos 

um texto como um esteio, um suporte da linguagem e passível, portanto, de interpretação. 

Compreendemos que utilizar a análise do discurso como instrumento metodológico implica 

observar que todo texto traz um sentido, mesmo que este sentido possa revestir-se de 

múltiplas leituras (idem). 

Ainda segundo Orlandi (2011), o entendimento da individualidade deve passar por 

uma análise histórica concreta das condições de sociabilidade. É  isso que procuramos 

observar em nossas análises das canções de Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini nos anos 

1950 e 1960. Canções essas que perfazem um discurso sobre a cidade, em condições 

marcadas por uma tensão crescente entre o individual e o coletivo. 

Em nossa pesquisa, ao analisarmos as narrativas observadas nas canções populares 

aqui estudadas, não fazemos uma inferência como um valor absoluto, pois acreditamos que o 

texto é uma peça de linguagem de um processo discursivo muito mais abrangente.  

Tendo em vista o apresentado acima, o primeiro elemento que precisa ser considerado 

é a canção como detentora de sentido, detentora de um discurso e detentora de um dizer. 

A canção popular é  um produto cultural que comunica em suas letras situações de 

hibridismo e amalgamação cultural no Brasil, pois essa é  uma realidade histórica brasileira e 

latino-americana. Trata-se de uma manifestação cultural que comunica nossa história, 

folclore, filosofia, hábitos, comportamentos e nossas contradições. É  uma referência da nossa 

nacionalidade. Mesmo se considerarmos que a era da modernidade tardia porta uma crise de 

identidades (HALL, 2003), as culturas nacionais ainda sustentam fortes laços de identidades 
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ao se posicionarem como comunidades imaginadas (conceito de Benedict Anderson), o que 

segundo Hall se forma pela: 

 

[...] narrativa da nação, tal como ela é  contada e recontada nas histórias e nas 
literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Esses fornecem uma série de 
estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais 
nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os 
triunfos e os desastres que dão sentido à  nação. Como membros de tal “comunidade 
imaginada”, nos vemos no olho e na mente, como compartilhando dessa narrativa. 
Ela dá  significado e importância à  nossa monótona existência, conectando nossas 
vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste a nós e continua existindo 
após a nossa morte (HALL, 2003, p.52). 

 

O cancionista, ao criar uma canção, estabelece-a em um caminho interposto entre a 

fala do cotidiano e a arte em si, representada pela música através dos sons melódicos das 

sílabas, fonemas, aliterações e assonâncias que não nos permite depreender um sentido único 

e delimitado. Assim, além de se preocupar com o seu fazer artístico, ele também não pode se 

perder na eficácia da comunicação. 

A grandeza do gesto oral do cancionista está  em criar uma obra perene com os 

mesmos recursos utilizados para a produção efêmera da fala cotidiana: “a melodia entoativa é 

o tesouro óbvio e secreto do cancionista” (TATIT, 1996, p.11). 

 Compor uma canção é procurar uma dicção convincente. É  eliminar a fronteira entre o 

falar e o cantar. É  fazer da continuidade e da articulação um só  projeto de sentido. Compor é, 

ainda, decompor e compor ao mesmo tempo. O cancionista decompõe a melodia com o texto, 

mas recompõe o texto com a entoação. Ele recorta e cobre em seguida. Compatibiliza as 

tendências contrárias com o seu gesto oral (idem). 

O cancionista ao cantar descreve de forma aprofundada os significados das 

experiências vividas e suas relações dialógicas. A narração nos permite analisar o mundo 

fenomênico refletido na paisagem através dos levantamentos descritos dos significados 

vividos, portanto a canção popular pode ser compreendida como meio de narrativas que 

compõem discursos que se fazem presentes em nosso cotidiano, resultantes de vozes que 

refletem memórias e histórias.  

 A partir daí, refletiremos como as letras do cancionista popular tratam do processo de 

urbanização de São Paulo, considerando-se que há um discurso modernizante da cidade no 

repertório popular, que leva-nos a uma questão subsequente, que diz respeito a como as letras 

do cancionista popular, sensíveis ao processo de urbanização, propuseram um aprendizado 

sobre como portar-se frente ao urbano, como experienciar o urbano.  
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Em outras palavras, nossa proposta é  considerar como o discurso embutido nas letras 

das canções tem papel central não apenas no processo de hegemonização, mas também de 

transgressão, o que nos permite colocar em perspectiva códigos e valores imprescindíveis à 

modernidade e à urbanidade da sociedade.  

Podemos apontar que a canção popular reafirma códigos sociais quando, por exemplo, 

faz apologia do trabalho, da moral, do respeito às leis e do agir segundo o enquadramento 

proposto por uma dada ordem urbana. Os assuntos abordados podem variar de conselhos a 

como se portar em público ou lidar com vizinhos, às motivações cívicas de cumprir com o 

serviço militar ou apoiar o processo democrático, comparecendo às urnas de votação bem 

vestido. 

As canções populares constituem um campo representacional em que anseios e desejos 

de uma sociedade são expostos. As representações relacionadas à  cidade de São Paulo nos 

anos 1940, 1950 e 1960, difundidas nas canções populares, retratam uma sociedade que busca 

afirmar identidades de grupos e comunidades que, segundo Cecília Rodrigues dos Santos 

(2001), buscam transcender a ideia fundadora da nacionalidade em um contexto de 

globalização.  

É  certo que, mesmo diante das considerações anteriores, mantém-se uma 

individualidade relativa entre os compositores. Em especial, é  necessário considerar sua 

diferença quanto ao lugar que ocupam no espaço social. Isto coloca Adoniran Barbosa numa 

posição de maior aproximação com as camadas populares de onde vem e Paulo Vanzolini, 

numa certa liminaridade3. Ao compor, de certa maneira ele se despe de sua condição social 

assumindo um discurso que não é  de seu grupo e que o capacita expor mazelas daquele meio 

de uma nova perspectiva, esta frequentemente informada pela visão de mundo das camadas 

populares. 

Em síntese, ao incluirmos os aspectos subjetivos na relação do Homem com seu 

território, queremos justificar nossa opção de lidarmos com o que consideramos uma 

modalidade de discurso sobre a cidade: a canção popular.  

Assim, trabalhando com esses dois compositores lembraremos o potencial das 

manifestações imateriais, diferentes do patrimônio edificado, na expressão da cultura dos 

                                                 
3 Essa observação é  válida em relação à estrutura social daquele momento, uma vez que Paulo Vanzolini adota 
padrões culturais que não são próprios a seu grupo de origem. 
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segmentos subalternizados da sociedade (FONSECA, 2009). Os compositores que 

consideramos neste trabalho expõem diferenças no modo de viver e pensar a urbanização. 

Como buscamos explicitar em nossas análises, o Brasil vivenciará na primeira metade 

do século XX uma transformação social e política em razão da mudança da economia agrário 

exportadora para a economia industrializada na qual surgirá uma nova elite cultural que 

buscará impor um discurso homogeneizador com características modernizantes gerando uma 

tensão no espaço urbano (MATOS, 2001). 

Em sentido oposto, encontramos os cancionistas aqui selecionados repondo em suas 

músicas as diferenças culturais, as mazelas do novo modelo, muitas vezes assumindo a forma 

de denúncia da segregação imposta às camadas populares e da exclusão simbólica dos lugares  

(CÂNDIDO, 1982 apud MATOS, 2001). 

Escolhemos Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini como  porta-vozes dessas 

mazelas por atuarem como cronistas dessas tensões sociais urbanas e, também, por retratarem, 

em verso e prosa, suas relações de intimidade com a São Paulo de outros tempos. Os dois 

compositores, cada um a seu modo, assumiram para si a representatividade das camadas 

populares e o sentimento dos alijados, mas sob perspectivas sociais diferentes, pois, enquanto 

Adoniran Barbosa tem sua origem marcadamente proletária, Paulo Emílio Vanzolini tem uma 

posição social diferenciada, que lhe proporcionou condições para seguir a carreira de médico, 

com obtenção do título de doutor em zoologia pela Universidade de Harvard. 

Estabelecemos como hipótese para a presente dissertação que há um discurso sobre o 

urbano nas canções selecionadas (Quadro 1), e que esse discurso revela uma perspectiva não-

hegemônica das configurações sociais, por meio de vivências narradas e cantadas por 

Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini sobre as mudanças materiais e simbólicas 

ocorridas no espaço urbano da cidade de São Paulo. Realizando um recorte temporal, 

delimitamos nossas análises às canções para o início dos anos 1950 até o final dos anos 1960 

e apenas uma canção do início do anos 1970, que é o caso de “Praça da Sé” de Adoniran 

Barbosa que revela a mesma inferência quanto à temática das canções que escolhemos. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Quadro 1. Canções selecionadas para análise – vide página 82. 

Adoniran Barbosa Paulo Emílio Vanzolini 

01 - Saudosa Maloca – 1951 01- Capoeira do Arnaldo – 1967 

02 - Abrigo de Vagabundos – 1958 02- Praça Clóvis – 1967 

03 - Despejo na favela – 1969 03- Ronda – 1951 

04 - Aguenta a mão, João – 1965 04- Samba erudito – 1967 

05 - Conselho de Mulher – 1953 05- Samba do suicídio – 1967 

06 - Iracema – 1956  

07 - Samba do Arnesto – 1955  

08 - Samba italiano – 1965  

09 - Praça da Sé – 1972  

10 - Viaduto Santa Efigênia – 1965  

Fonte: O autor. 
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3 REPRESENTAÇÕES DA MODERNIZAÇÃO DE SÃO PAULO 
 

 Nesta seção serão abordadas as seguintes subsecções: a cidade de São Paulo no início 

do século XX; as marcas da industrialização na paisagem urbana de São Paulo; o “Plano de 

Avenidas” e a modernização de São Paulo. 

  

3.1 A cidade de São Paulo no início do século XX 
 

No final do século XIX, muitas cidades brasileiras já eram centros urbanos, todavia 

com características coloniais e escravistas. As economias agrárias oriundas dos tempos 

coloniais impulsionaram o desenvolvimento da indústria e do comércio, ao aprimorarem o 

sistema de transportes, impulsionando assim a criação de um mercado interno, que atraiu 

imigrantes e favoreceu a entrada de capital estrangeiro. Concomitante a esse processo de 

industrialização, a cidade de São Paulo se urbanizou. 

A cidade não detinha importância econômica no Império, em 1880. A mudança do 

foco da produção do café, do Vale do Paraíba para o Oeste paulista, foi o motriz econômico 

para o crescimento da cidade, que, no início do século XX, consolidava-se como importante 

centro industrial do país. A economia cafeeira em São Paulo foi o que impulsionou a 

economia brasileira desde a segunda metade do século XIX até a década de 1930. Como o 

Brasil detinha o controle sobre grande parte da oferta mundial desse produto, podia controlar 

os preços do café nos mercados internacionais, obtendo assim lucros elevados. 

Em São Paulo, o melhor uso do solo e a utilização de melhores técnicas de agricultura 

levaram um acréscimo considerável na produção do café. A substituição da mão-de-obra 

escrava pela mão-de-obra assalariada foi outro elemento que contribuiu para a maior 

eficiência da produção cafeeira paulista. 

 Como veremos, o processo de urbanização de São Paulo, entre os anos 1920 e 1960, 

aconteceu seguindo a lógica de reprodução hegemônica do capital. Nesse processo, o Estado 

regula e ordena a partir de determinantes econômicos e de certa representação da sociedade, 

atuando seletivamente sobre os espaços e criando cidades segregadas, numa morfologia que 

opõe o centro e a periferia, marcada pela exclusão social (SANTOS, 1994; CARLOS, 2007). 

Essa cidade, que se urbanizava e modificava, começava a receber os imigrantes, 

principalmente italianos, em 1870, primeiramente com subsídio dos cafeicultores e, depois, 

do Estado. O que ocorrerá, então, será uma via de duas mãos: transformados pela cidade, os 

imigrantes provocarão, igualmente, transformações na estrutura social e política de São Paulo, 
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em parte relacionadas ao aumento populacional que possibilitou a expansão do mercado 

interno e a disponibilização de mão-de-obra para o nascente polo industrial. 

A população da cidade dobrou entre os anos de 1872 e 1890, passando de 31.385 a 

64.934 habitantes; nos dez anos seguintes, a população triplicou e, em 1920, a cidade contava 

com 579.033 habitantes, um aumento de nove vezes em menos de 50 anos (LANGENBUCH, 

1971). Os equipamentos urbanos não acompanharam o acentuado e sustentado crescimento 

demográfico e o resultado dessa expansão acelerada da primeira metade do século XX foi um 

estado de desordem, gerador de problemas econômicos, políticos e principalmente sociais, no 

que se refere à organização do espaço urbano. 

No espaço urbano, delimitações subjetivas e físicas se configuravam: enquanto a 

classe dominante ocupava a região sudoeste da cidade, em busca dos loteamentos inaugurados 

na avenida Angélica, rua da Consolação e avenida Paulista, a  maioria dos trabalhadores e 

imigrantes de baixa renda foi morar nos bairros do Brás e da Móoca (MOREIRA, 2001). 

Levi-Strauss retrata o descompasso da urbanização brasileira, comparando São Paulo, 

Rio de Janeiro e relatando a diferença entre o litoral e o interior do país:  

 
Esse ciclo de utilização do espaço correspondia a uma evolução histórica cuja marca 
era igualmente passageira. Só nas grandes cidades do litoral – Rio e São Paulo – é 
que a expansão urbana aparentava ter uma base bastante sólida para poder ser 
irreversível: São Paulo contava com 240 mil habitantes em 1900, 590 mil em 1920, 
ultrapassava um milhão em 1928 e, hoje [o livro data sua escritura em 1955], 
duplica esse número. Mas, no interior, as espécies urbanas nasciam e desapareciam; 
a província se povoava e despovoava ao mesmo tempo. (...) Se excetuarmos as 
regiões mais remotas, o abandono em que caíra o Brasil central em princípio do 
século XX não refletia de modo algum uma situação primitiva: era o preço pago 
pela intensificação do povoamento e das trocas nas regiões costeira, em virtude das 
condições de vida moderna que se instauravam; ao passo que o interior, por ali ser o 
progresso demasiado difícil, regredia em vez de acompanhar o movimento no ritmo 
lento que é o seu (LEVI-STRAUSS, 1996, p.106-107). 
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3.2 As marcas da industrialização na paisagem urbana de São Paulo 
  

Como foi visto o processo de urbanização brasileira entre os anos 1920 e 1940 

desenhou em suas cidades uma organização espacial que refletiu a lógica de reprodução 

hegemônica do capital. A paisagem do espaço urbano foi marcada, simbólica e 

estruturalmente, pelo tipo ideal das metrópoles europeias modernas, com amplas vias de 

circulação.  

Como mencionamos anteriormente, para Lefebvre (1991) o espaço é apreendido 

através das vertentes experiência e representação. Consideramos importante vincular esta 

conceituação à dinâmica identitária presente no discurso político e técnico ufanista da cidade 

de São Paulo no período, que simbolicamente articulava passado e presente, encobrindo as 

rupturas que eram introduzidas nos campos econômico, social e cultural daquele momento. A 

teoria lefebvriana, neste sentido, permite-nos identificar que essas tensões sociais no espaço 

urbano ocorrem pelo espaço produzido no interior da lógica do capital e das contradições 

sociais embutidas na produção desse mesmo espaço.  

Deste ponto de vista, os poucos metros que separam o Páteo do Colégio, um marco da 

fundação da cidade, do edifício Altino Arantes, signo de uma cidade que se modernizava, 

podem ser percebidos como uma síntese da história de São Paulo em que os jesuítas e os 

empresários são colocados lado a lado, ambos heróicos paulistas, representantes de etapas de 

um mesmo processo4 (MATOS, 2001).  Podemos observar nessa propaganda dos anos 50, a 

representação dessa história da cidade, onde todos esses elementos estão presentes: o Páteo do 

Colégio, o padre Anchieta e o indígena,  símbolos de São Paulo colocados à frente de uma 

cidade moderna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Françoise Choay aponta esta dupla percepção das obras do passado na origem das práticas de preservação. De 
um lado, ela aparece como tomada de consciência de um passar do tempo em que se demarca o passado e o 
presente, de outro, a remissão ao passado é  feita no sentido da construção de uma representação capaz de 
construir a identificação dos súditos com uma ideia de nação  (CHOAY, 2001). 
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Figura 1- Propaganda que remete a uma representação da identidade da cidade de São Paulo, onde aparecem o 
Padre Anchieta, o índio, o Pátio do Colégio e a cidade moderna emoldurando a cena. 

 
Fonte: (DROGAZIL, 1955)  - Jornal A Gazeta, 22 de janeiro de 1955, p. 1. 

 

 A transição da economia agrária para a economia industrial é um momento de ruptura 

com a representação do espaço. Para Dean (1971), o equilíbrio de forças entre os dois setores 

da economia, inclusive com a participação dos fundos gerados na comercialização do café  na 

formação do capital industrial, pode ser um fator explicativo para a não explicitação desta 

ruptura (DEAN, 1971).  

 Até  a década de 1930, a teoria liberal do equilíbrio do mercado pela competição, sem 

intervenção do Estado, ditava a economia. A crise mundial de 1929 abre um precedente para a 

intervenção do Estado e, simultaneamente, para a adoção de planejamento (SANTOS, 2003). 

A segurança e a estabilidade deveriam ser garantidas com o apoio do Tesouro Público, 

isto é, dos pagadores de impostos. Justificava-se, assim, com argumentos técnicos e 

linguagem científica, a transferência da poupança dos mais pobres para os projetos que, em 

última instância, representavam os interesses da classe social economicamente dominante.  
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Para Milton Santos (2003), em sua visão sobre hegemonia, a economia, no início do 

século XX, subordinou-se ao planejamento, perdeu o estatuto científico e se tornou simples 

ideologia, cujo propósito era persuadir Estados e povos das vantagens daquilo que passou a 

ser chamado desenvolvimento. 

Portanto, país essencialmente rural até  o início do século XX, o Brasil começa sua 

transição para a economia industrial, em processo longo que vai gradativamente alijar os 

fazendeiros do poder. A transição não se fará, evidentemente, apenas no seu aspecto material.  

Um novo ideário, que traduza as novas relações de força na sociedade brasileira, será 

construído. São Paulo, ponto nevrálgico da mudança naquele período, serve como 

exemplo de como a transformação na economia se alia à ação do Estado e a um 

conjunto de representações civilizatórias das elites emergentes, pondo em cena um 

ideário “civilizatório” que busca situar o país entre as nações “modernas”. 

Assim, enquanto a elite rural, colonial, enfraquecia, emergia uma elite moderna, 

formada por industriais e empresários, que estimularam mudanças profundas na sociedade, na 

cultura e, igualmente, no espaço urbano, particularmente na cidade de São Paulo, criando um 

novo Brasil que surgia, a partir do velho, com ares de modernidade. 

 

3.3 O “Plano de Avenidas” e a modernização de São Paulo 
 

São Paulo, entre o final dos anos 1930 até os anos 1960, transformou-se em um 

imenso canteiro de obras; demolições e construções redesenhavam a paisagem da cidade, 

redefinindo espaços territoriais.  

Destacamos, para nossa reflexão, a gestão de um prefeito da capital paulista que se 

destacou pelas obras que empreendeu: Prestes Maia, que administrou a cidade em dois 

períodos, 1938-45 e 1961-65.  

Prestes Maia assumiu a Prefeitura de São Paulo pela primeira vez em 1938, durante o 

regime do Estado Novo. Naquele momento, a comunicação entre o centro e as demais regiões 

da cidade era demorada e precária, assentada sobre estrutura viária que não acompanhava o 

crescimento da cidade (FELDMAN, 2013). Em resposta, Prestes Maia colocou em andamento 

seu “Plano de Avenidas”, elaborado no período em que chefiava a Secretaria de Viação e 

Obras Públicas, entre os anos 1926 e 1930, e influenciado pelas correntes urbanísticas 

europeia e americana, respectivamente direcionadas à expansão horizontal da cidade e à 

circulação de automóveis. As novas avenidas inauguradas permitiram uma melhor circulação 
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a quem tivesse veículos, preparando a cidade para uma nova fase de industrialização e 

favorecendo a expansão da mancha urbana (SILVA LEME, 2012). 

O “Plano de Avenidas” de Prestes Maia, além da mudança na mobilidade urbana, 

promoveu o adensamento da área central da cidade, implementando a verticalização da 

paisagem, permitindo a expansão e elevando-a, simbolicamente, à categoria de metrópole. 

Este projeto urbanístico vinha de encontro à política desenvolvimentista de Getúlio Vargas, 

denominada “Política de Expansão Rodoviária”. O Plano de Avenidas operacionalizou 

mudanças radicais na malha viária do centro da cidade. Para sua implementação, a Prefeitura 

desapropriou áreas urbanas, expandiu os trilhos dos bondes e as linhas ferroviárias, 

proporcionando um aumento significativo dos limites da cidade, alteração que impactou 

diretamente a ocupação do espaço. 

 A expansão horizontal da cidade, com algumas linhas de bonde e ônibus alcançando 

as áreas periféricas, combinou-se à especulação imobiliária na área central e deslocou as 

populações mais pobres para as franjas da cidade. Sem infraestrutura urbana e com lotes a 

preços mais acessíveis, os bairros distantes abrigaram as camadas mais pobres da socidade. 

Na periferia da cidade, que continuava a crescer acentuadamente, instalava-se, assim, 

a população que migrava em busca de trabalho. Os bairros pobres, próximos às indústrias, 

foram denominados pela população “bairros operários”. Localizavam-se, principalmente, em 

áreas de várzea, e a condição de vida era precária.  

A precariedade era vivida na ausência de saneamento básico, no transporte insuficiente 

e nos frequentes alagamentos e enchentes das áreas de várzea. Os cortiços também eram 

comuns, estes localizados principalmente na região central. Casarões e prédios abrigavam 

uma parte da camada popular da população que sofria a penúria daqueles tempos de 

transformação. 

Gradativamente, ergueram-se modernos edifícios na área comercial e alguns marcos 

arquitetônicos expressivos desse momento, conformando a morfologia urbana representativa 

do ideário de modernidade que aos poucos mudava a paisagem da cidade. A agitação dos 

transeuntes e os sons das buzinas dos automóveis tomavam as ruas.  

 O imponente edifício Martinelli é dessa época. O prédio, que apresenta características 

da arquitetura francesa, foi concebido por Giuseppe Martinelli. A construção se deu em 1925 

e prolongou-se por cinco anos. Este monumento foi arquitetado pelo engenheiro-arquiteto 

húngaro William Fillinger, que usou uma tecnologia ainda inédita na época: o “concreto 

armado”. A área total do prédio construída chegou aos 50.000 m2 e alcançou uma altura de 

105,65 metros em seus trinta andares. Primeiro arranha-céu de São Paulo, o Edifício 
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Martinelli é o símbolo do progresso da cidade que cresceu industrialmente e se enriqueceu 

com o café. Durante muitos anos foi o prédio mais alto da América do Sul (FIALHO, 2007).  

Ainda no centro da cidade, o edifício do jornal “O Estado de São Paulo” (1951), 

projeto dos arquitetos Jacques Pilon e Franz Heep, é outro marco arquitetônico 

característico da moderna São Paulo. Também se pode mencionar o Teatro Cultura 

Artística (1950), projetado por Rino Levi, que ostenta em sua fachada um mural do 

pintor modernista Di Cavalcanti. Em seu interior, observa-se a preocupação em 

atender as exigências adequadas de acústica, requisito importante para uma sala de 

espetáculo de uma metrópole moderna. A esses se somam o Parque do Ibirapuera, 

construído para abrigar as comemorações do IV Centenário de São Paulo, o Museu de 

Arte de São Paulo (1947) e a primeira estação de televisão do país, a TV Tupi (1950). 

São Paulo se construía cosmopolita. 

Podemos observar que essa etapa importante na trajetória da cidade remodelou o 

desenho urbano de São Paulo, acompanhando sua acelerada urbanização e industrialização. 

Como mencionamos, de acordo com Rossi (2001), a morfologia urbana daquele tempo 

revelava-se como uma consequência não só das inovações arquitetônicas, mas também das 

formações discursivas que promoviam uma significação da cidade a partir de fatores 

geográficos, sociais e políticos.    
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Figura 2- A Avenida Nove de Julho, fundamental no projeto do prefeito Prestes Maia,  corta a cidade ligando o 
centro à região da Avenida Paulista em direção à marginal do rio Pinheiros.  

 
 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2012). 
 

As mudanças introduzidas por Prestes Maia e que prepararam a expansão da cidade 

sob o ideal modernizante de uma economia que se industrializava incluíram o planejamento 

de espaços verdes. O Parque do Ibirapuera, que se tornou um importante ponto de articulação 

entre a área central e os bairros da Zona Sul de São Paulo, foi  concebido no plano de avenidas 

de Prestes Maia. 

As datas comemorativas reforçavam a identidade moderna e cosmopolita da cidade 

que se reinventava: a comemoração de quatrocentos anos de São Paulo foi convertida em um 

marco para o desenvolvimento da cidade. O industrial Ciccillo Matarazzo foi o presidente da 

Comissão dos festejos de comemoração do IV Centenário e esteve à frente da construção do 

Parque do Ibirapuera, inclusive no que se referiu às questões políticas. No lançamento do 

Parque, edifícios desenhados por Oscar Niemayer abrigaram a Feira Internacional da Indústria 

de São Paulo (BARONE, 2009). 

 

 

 

 

Figura 3- Vista aérea do Parque Ibirapuera em 1954, publicada em cartão postal, em que é possível ver, além dos 
edifícios permanentes projetados por Niemeyer, os pavilhões provisórios demolidos após os festejos. 
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Fonte: Acervo de João Emílio Gerodetti, reproduzido em Mariano (2003). 

 

O parque do Ibirapuera foi criado na década de 1950, período em que São Paulo 

vivenciava sua nova representação social: a 'metrópole moderna’. Essa perspectiva produzia 

um efeito de sentido sobre os sujeitos no espaço urbano. Com 1.584.000 m2, o parque foi 

projetado para ser uma extensa área verde da região central da cidade. Foi destinado ao lazer e 

é um monumento claramente voltado à cultura de uma população urbana que estava 

absorvendo novas perspectivas de vivência no espaço urbano e tornou-se um dos ícones dessa 

transformação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Figura 4 - Marquise no então novo Parque do Ibirapuera. 

 
Fonte: Alice Brill (1954). 

 

Diversos urbanistas influenciaram Prestes Maia, de Haussmann a Hénard, Stübben, 

Camillo Sitte; e o que há de comum entre eles é a incorporação das várzeas ao espaço das 

cidades, ocupando-as com parques, áreas verdes e lagos (CUSTÓDIO, 2004). Para Prestes 

Maia, o Parque do Ibirapuera traria a natureza ao urbano. Com o parque, a  cidade que “não 

podia parar” assumia o espaço verde como um elemento de embelezamento e, 

simultaneamente, de saneamento social do seu plano urbano (MATOS, 2001). 

A administração municipal, como se observa, conduzia a transformação urbana, seja 

na verticalização da área central da cidade, nas novas construções e territórios com diferentes 

funcionalidades, ou no investimento em novas obras viárias. Para Custódio (2004), os planos 

urbanísticos de Prestes Maia expressavam valores hegemônicos na sociedade e nas correntes 

urbanísticas da época: 

 

Percebe-se como foram colocadas em prática concepções pessoais de cidade 
conforme o ponto de vista teórico e ideológico do engenheiro encarregado das obras 
públicas. (Prestes Maia). Assim, propostas surgidas para uma São Paulo do final do 
século passado, como o Perímetro de Irradiação, foram implantadas nas décadas de 
1940 e 1950, época em que a cidade veio a se tornar uma metrópole. Tais propostas 
estavam de acordo com a visão pessoal urbanística [...] de Prestes Maia 
(CUSTÓDIO, 2004, p.94). 
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 Não se tratava unicamente de mudanças na paisagem física. Buscando acompanhar o 

estilo de vida próprio das metrópoles europeias e norte-americanas, São Paulo inaugurava 

equipamentos culturais destinados à  sua elite: os já mencionados Teatro de Cultura Artística, 

MASP e, também, a TV Tupi, naquele momento muito distante de uma apropriação popular; 

o Teatro Brasileiro de Comédia (1948) e a Companhia Cinematográfica Vera Cruz (1949), 

ambos em fins dos anos 1940, fundados pelo engenheiro italiano Franco Zampari,  buscavam 

dar uma qualidade “internacional” à nossa produção teatral e cinematográfica.  

 

Figura 5 - Avenida São João, 1952. 

 
Fonte: Henri Ballot  – Acervo Instituto Moreira Sales (1952).  

 
 

A imagem acima mostra os três símbolos da modernização e da verticalização da 

cidade de São Paulo (da esquerda para a direita): o Banco do Brasil, o edifício Altino Arantes 

conhecido como o prédio do Banespa, projetado e construído à  imagem do Empire State 

Building de Nova York e o edifício Martinelli.  

Na figura 6, tomada do edifício Matarazzo no início da década, é possível observar, à 

esquerda, um dos dois palacetes erguidos pela família Prates entre a Rua Líbero Badaró e o 

Vale do Anhangabaú. Ao centro, o edifício Sampaio Moreira (de 1913) e, ao fundo, o edifício 
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Martinelli (de 1929), a torre do Banespa (edifício Altino Arantes, inaugurado em 1947) e o 

edifício do Banco do Brasil. 

   

Figura 6 – Ao centro o Edifício Sampaio Moreira (de 1913), ao fundo, o edifício Martinelli (de 1929), a torre do 
Banespa (edifício Altino Arantes, inaugurado em 1947) e o edifício do Banco do Brasil. 

 
Fonte: (SÃO PAULO, 2015). 

 

 

A região central de São Paulo, a leste do vale do Anhangabaú, ficou conhecida por 

abrigar especialmente sedes de bancos e instituições financeiras –  como na porção oeste do 

vale em direção à  Praça da República que foi conhecida como seu espaço de oposição, o 

“Centro Novo”  –  onde se instalaram, sobretudo, atividades comerciais e de serviços, em ruas 

como Barão de Itapetininga, Xavier de Toledo, Conselheiro Crispiniano, 24 de Maio, Dom 

José de Barros. 

 Para Milton Santos (2003b) essas obras de grande porte foram um “cavalo de Tróia”, 

“um presente envenenado”, elevadas por ou destinadas a investimentos que se incrementam e 

associam gradualmente a outros de maior porte, conduzindo o país a uma condição de 

dependência econômica dos países desenvolvidos, em um processo que aprofunda a 

influência do capital sobre o espaço urbano. 
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Em sentido oposto a este ufanista e hegemônico discurso do progresso, encontraremos 

nossos compositores apresentando em suas músicas as diferenças culturais, as dificuldades e 

contradições do novo modelo, muitas vezes revelando a segregação vivida pelas camadas 

populares e a exclusão simbólica dos lugares.  

Nessa nova cidade, o antigo boêmio estava deslocado, não encontrava mais o seu 

lugar. O entorno modernizado provocava o sentimento de não pertencimento ao espaço 

naqueles que, antes, mantinham ali vínculos afetivos e de memória. 

As avenidas São João e Ipiranga delimitavam a Cinelândia, principal polo de 

entretenimento e de vida noturna da capital, com seus muitos cinemas, restaurantes, bares e 

calçadas iluminadas por enormes letreiros de néon.  

Na São Paulo que se constitui território de uma elite “moderna”, formada por 

industriais e comerciantes, outro marco significativo na paisagem urbana é o Viaduto do Chá 

(figura 7). Ao fundo da reprodução fotográfica, vê-se o edifício Mackenzie, construído para 

sediar a Light, empresa canadense gestora e distribuidora da iluminação pública. Hoje o 

edifício é um Shopping Center. 

 

Figura 7 - Viaduto do Chá, 1948. 

 
Fonte: Pierre Verger – Fundação Pierre Verger (1948). 

 
 

 
Em meio às transformações de viés cosmopolita, mantinham-se outras vivências do 

espaço urbano (figura 8). Na foto, vemos uma charrete que cruza tranquilamente a Avenida 

Angélica. A avenida recebeu este nome em homenagem à  dona Maria Angélica de Souza 
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Queiroz Aguiar de Barros (1842 –  1929), aristocrata e proprietária da chácara onde hoje é a 

região de Santa Cecília e Higienópolis. As antigas casas e plantações deram espaço a 

imponentes propriedades no início do século XX (PORTO, 1992). 

 

Figura 8 - 1940 – Avenida Angélica. 

.  
Fonte: Hildegard Rosenthal (1940). 

 
Esta convivência entre diferentes formas de experienciar a modernização não era fácil. 

Nos anos 1950, na America Latina, Browning (1968) analisa que o aumento de produtividade 

e consequentemente modernização foram sustentadas pela remediação do subemprego 

agrícola; a população excedente, enviada para as metrópoles, foi absorvida pelo trabalho 

industrial. É  deste período a formação dos lumpemproletários5 nas grandes cidades; situação 

que persiste na atualidade, em que, neste mesmo sistema capitalista encontramos 

“protoproletários”, termo utilizado por McGee (1974) para denominar a enorme parcela da 

população pobre que nem mesmo constituiu uma reserva para o exército industrial, e que foi 

condenada ao trabalho ocasional. 

Reconhecemos para esta pesquisa a importância do centro de São Paulo enquanto 

espaço inicial da estruturação da cidade e sua evolução. Para Meyer, Grostein e Biderman 

(2004), o centro de São Paulo, nos anos 20, era simples e com ares modestos quando a riqueza 

                                                 
5 O termo, que pode ser traduzido, ao pé  da letra, como "homem trapo", foi introduzido por Karl Marx e 
Friedrich Engels em A Ideologia Alemã (1964). 
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econômica provinha da lavoura cafeeira, e depois grandioso e multicultural quando a cidade 

se tornou um grande parque industrial nos anos 1950.  

Ainda de acordo com Meyer, Grostein e Biderman (2004), no centro de São Paulo, 

justificadamente de modo mais acentuado do que em qualquer outro bairro, vê-se nos anos 

1950 as marcas do que foi significado como uma cidade “moderna”.  

Segundo os mesmos autores Meyer, Grostein e Biderman (2004), os 414 mil veículos 

a motor circulando na cidade em 1966 contrastaram com os 63 mil de 1950. O incremento de 

1.518% neste curto espaço de tempo é um dado decisivo para que se possa justificar a 

investigação do significado das “questões modernas” nas canções populares daquele 

momento. 

 Ao longo dos anos 1950 e 1960, a Avenida Paulista começou a abrigar edifícios 

“modernos”  e há  aqui uma oposição imagética ambígua, que contrapõe a moderna arquitetura 

ao desaparecimento dos antigos casarões. 

 Estas considerações nos levam a observar outras perspectivas sobre o processo de 

modernização da cidade de São Paulo. Ao fazê-lo, o discurso de certo modo triunfalista e 

homogeneizador será  deslocado para dar lugar à  voz dos subalternos e mesmo daqueles que, 

com origem na nova elite cultural paulistana, assumem uma postura desviante em relação a 

seus pontos de vista. Neste sentido, encontramos nas canções de Adoniran Barbosa e Paulo 

Vanzolini um rico material para esta discussão, em que poderemos associar sua divergência 

com a representação hegemônica de modernidade, a partir de diferentes lugares sociais. 
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Figura 9 – Bonde. 

 
Fonte: Claude Lévi-Strauss (1950). 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



44 
 

 

4 A MODERNIZAÇÃO AOS OLHOS DE ADONIRAN BARBOSA E 
PAULO EMÍLIO VANZOLINI 
 
 
 Nesta seção serão abordados os resultados e discussões, as tensões vivenciadas na 
cidade de São Paulo, as biografias de Adoniram Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini, O espaço 
de vivência dos cancionistas, o discurso urbano de Adoniram Barbosa e Paulo Emílio 
Vanzolini e a articulação entre seus discursos. 
 
 
4.1  Resultados e discussões: “Dá licença di eu contá...”  
 

Para cantar São Paulo, eu resolvi aproveitar tudo que a cidade oferecia. Então 
entram na letra gíria, ruas, bairros, muita coisa do cotidiano da cidade (BARBOSA, 
1980). 

 

Como vimos, a cidade de São Paulo transformou-se na primeira metade do século XX. 

A paisagem, (re)construída conforme modelos urbanísticos elaborados por protagonistas da 

nascente elite cultural e política da época, revelava a tensão social presente no espaço urbano. 

 
 
4.2. As tensões vivenciadas na cidade de São Paulo 
 

Entre as décadas de 1940 e 1950, São Paulo vivia o apogeu da produção cafeeira, 

tornando-se um polo central e estabelecendo uma nova dinâmica no Brasil. A produção 

cafeeira do sudeste estendia-se pelos estados do Sul, impulsionada por fatores  materiais, 

como explica Milton Santos (1994, p.26): “de um lado, a implantação de estradas de ferro, a 

melhoria dos portos, a criação de meios de comunicação atribuem uma nova fluidez potencial 

a essa parte do território brasileiro”. 

Nesse sentido, sublinhamos, a partir de Milton Santos (idem), que as modificações na 

estrutura sócio-espacial brasileira geradas por esse modelo provocaram tensões: a organização 

social da população que vinha do campo para cidade se modificou, era agora agrícola, não 

mais rural e executava trabalhos estacionais. Salientamos que para Santos (1994, p.65), a 

configuração social resultante desse processo foi de um país urbano e agrícola, não mais um 

país urbano e rural. 

Há  um descompasso entre o processo de industrialização e o processo de urbanização 

no Brasil: a industrialização foi significada, a partir de seu próprio termo, a partir de 1940 no 

território brasileiro, no sentido de atividades industriais, com o  território integrado para 

circulação e escoamento e a criação de um mercado nacional. Contudo, para a maior parte da 

população, esse foi um processo predominantemente social e de mudança de comportamento 
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de consumo e ritmo de vida do que a conformação de um setor econômico e social que 

abrigasse essa população numa nova dinâmica urbana (SANTOS, 1994). 

Ainda segundo Santos (2003b, p.26), há,  neste período histórico, um chamado à 

migração, atraída também por recursos simbólicos: 

 

Entre as medidas que visam à  promoção da penetração do capital, a necessidade de 
modernização das áreas rurais parece imperativa. Mas, para isto, a ideologia da 
“cidade maléfica”  ou das “migrações perversas”  teve que ser descartada, pois o 
sistema necessita de áreas rurais modernizadas tanto quanto de cidades populosas. 
Para este fim foi manufaturada uma teoria sobre migrações amplamente divulgada 
(...): as pessoas vão para as cidades atraídas por benefícios ainda não existentes, pela 
esperança de uma renda melhor no futuro. 

 

Para Santos (1994), a urbanização brasileira seguiu a cartilha do capital, da dominação 

hegemônica. A produção espacial reproduziu a estratificação social: a classe dominante 

ocupou posições privilegiadas e centrais no espaço urbano, simultaneamente a um processo 

de periferização da classe trabalhadora. Em São Paulo, esse processo formou uma cidade 

concentrada e espraiada, o que, de acordo com Santos (1994), resultou em um aglomerado 

populacional em busca de empregos, moradia e serviços sociais (que nem sempre foram 

atendidos) e na produção de um inchaço urbano. 

A São Paulo que emergiu desse processo de urbanização foi uma cidade desigual, 

desigualdade materializada na favelização, nos empregos informais para a grande massa dos 

não absorvidos pelas indústrias, na precariedade de infraestrutura urbana e do sistema de 

transporte, na periferização da população e no aumento da pobreza (SANTOS, 1994), mas 

mesmo assim, geradora de riqueza no campo material e simbólico. Essa condição dupla e 

contraditória é um dos pontos centrais das análises que apresentamos a seguir. 

  

 

4.3. As biografias de Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini 
 

Como ressaltamos no tópico anterior, há uma representação de São Paulo como cidade 

moderna e efervescente culturalmente, buscando equipará-la às grandes cidades da Europa e 

Estados Unidos. Mas outra cidade nascia na mesma época. Esta se compunha como um 

mosaico multicultural, com elementos trazidos pela nova população atraída pela 

industrialização: migrantes nordestinos, migrantes de outras regiões, imigrantes, 

particularmente italianos e portugueses e tantos outros que se dirigiam para a nova metrópole 

que se formava naquele momento. 
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É essa cidade que Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini descrevem em suas 

canções. No entanto, suas canções não podem ser analisadas desvinculadas de suas biografias 

e dos espaços por onde circulavam. Para isso, abordaremos, primeiramente, a biografia dos 

cancionistas estudados e, logo em seguida, o espaço por eles vivido. 

 

 

4.3.1. João Rubinato/Adoniran Barbosa [6] 
 

Adoniran Barbosa é o nome artístico de João Rubinato, que nasceu em 06 de agosto de 

1910. Seus pais eram imigrantes italianos: Fernando Rubinato e Ema Ricchini e chegaram ao 

Brasil em 1896. Os pais de João Rubinato conseguiram trabalho na cidade de Tietê, São 

Paulo, mas logo foram para Valinhos, nesse mesmo estado, trabalhar em uma fábrica. 

Mudaram-se para Santo André, em 1924. Porém, nesse período, as dificuldades 

econômicas e um enorme número disponível de trabalhadores no mercado não permitiram que 

o jovem João Rubinato obtivesse chances de emprego. Viveu ele, então, de serviços 

esporádicos como mascate até 1928, nessa mesma cidade. Procurando melhorar sua condição 

financeira, dirigiu-se a São Paulo, iniciando vendas de produtos que comprava em Santo 

André.  

Em 1931, João Rubinato e a família mudaram-se definitivamente para São Paulo e aos 

21 anos, João Rubinato tentou pela primeira vez entrar no mundo artístico. Sem que tivesse 

contatos que pudessem auxiliá-lo a entrar no meio radiofônico, João Rubinato participou de 

um concurso de calouros na rádio Cruzeiro do Sul, mas fracassou: fora eliminado por não 

possuir a voz exigida pelos padrões da época. Mesmo assim, persistiu com a ideia, e 

participava dos shows de calouros em várias emissoras que existiam no centro da cidade. 

Foi nesse intervalo de tempo que o compositor criou seu nome artístico. Ele acreditava 

que João Rubinato não era nome de cantor popular e resolveu mudar. De um amigo pegou 

emprestado Adoniran e, em homenagem ao sambista Luiz Barbosa, adotou seu sobrenome, 

como podemos perceber em sua fala: 

 
Foi assim: o Luis Barbosa, cantor de samba carioca, meu amigo, vinha sempre pra 
São Paulo e a gente passeava aqui. Adoniran era um rapaz do correio, muito meu 

                                                 
6 Neste pequeno resumo sobre a vida de Adoniran Barbosa, tomamos como referência as biografias escritas por 
Celso Campos Jr. (2004), Mugnaini Jr. (2002) e Cerboncini-Fernandes (2009) que a nosso ver são as mais 
completas. Utilizamos também a versão online do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira como 
referência. 
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amigo também. Aí juntei os dois e ficou assim: Adoniran Barbosa. Meu nome 
mesmo é João Rubinato. Uso Adoniran desde que comecei cantando. Como ator 
também. Eu sou mais ator que compositor. Sou mais rádio-ator. Mas faço samba 
também. Hoje sou mais cantor e compositor. Hoje dá mais resultado. Ator é fogo na 
butina. Agora estou aposentado tranqüilamente como radialista. Desde 1969. Faz 
tempo! (CALADO, 2010). 

 

Em 1935, para participar de um concurso de carnaval, compôs uma marchinha, que o 

fez conquistar o primeiro prêmio. Foi a melhor marcha daquele ano. Surge a partir de então, 

Adoniran Barbosa, que assim, aos 25 anos, ganha notoriedade pela primeira vez. 

O prestígio do prêmio levou-o a conquistar um outro mercado que estava crescendo: o 

de discos, obtendo relativo sucesso. Em 1936, foi contratado para desempenhar um papel 

cômico em um programa humorístico, na Rádio São Paulo. Nesse mesmo ano, 1936, casou-se 

com Olga Krum, com quem teve sua única filha, Maria Helena Rubinato, nascida em 23 de 

setembro de 1937. João Rubinato e Olga Krum separaram-se judicialmente em 1943 e a filha 

ficou aos cuidados da irmã de João, Ainez Rubinato Salgado. Após o divórcio da primeira 

esposa, casou-se com Matilde de Lutiis, que o acompanhou até a morte, mas nunca tiveram 

filhos. 

Em 1940 fora contratado pela Rádio Kosmos, como empregado fixo. Nesta rádio, foi 

cronista de carnaval, repórter e finalmente, cantor.  Nesse interím, iniciou uma parceria com 

Osvaldo Moles e realizou vários programas nos quais representava os “sonoros” migrantes de 

sua época. Oswaldo Molles já era um roteirista famoso na época, atuava com celebridades 

como Sérgio Millet, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Lasar Segall. Molles realizava 

uma crítica social através dos personagens que criava, revelando as mazelas sociais daquele 

tempo. Adoniran nesse período, já recebia um vultoso pagamento por suas excelentes 

atuações. Por meio dos “esquetes” de Molles, Adoniran interpretava os mais variados 

personagens cômicos através da imitação de italianos, japoneses, judeus, os quais eram 

estereotipados em suas falas pelo cancionista. 

Em 1950, Molles pede demissão à Rádio Record por não se sentir mais tão prestigiado 

e por ter perdido a autonomia do seu trabalho. Adoniran viveu então um período de 

insegurança, temendo o ostracismo por não estar associado à figura de Molles, seu mentor. 

 Adoniran, sem Molles, volta a compor e é dessa época a composição da canção 

Saudosa Maloca. A linguagem coloquial cheia de variações linguísticas diferenciava a música 

do compositor das demais. 

 Tanto insistiu que conseguiu apoio de um empresário do ramo fonográfico e assim 

gravou “Saudosa Maloca”, que foi um fracasso quando lançada. Conseguiu sucesso com a 
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composição “Malvina” que foi interpretada pelos “Demônios da Garoa”, a qual tornou-se 

conhecida ao  ser premiada em um concurso carnavalesco promovido pela Folha da Tarde. 

Nesse intervalo, de súbita ascensão, fora convidado para atuar no filme “O Cangaceiro” de 

Lima Barreto que, apesar do repentino sucesso, não agradou à crítica da época. Adoniran 

atuaria ainda em mais três filmes da antiga Companhia Vera Cruz de Cinema.  

Em 1955, Demônios da Garoa regravou a canção “Saudosa Maloca”, transformando-a 

em um estrondoso sucesso com mais de 100 mil cópias vendidas e aprovação da crítica. Em 

1956, Adoniran Barbosa lançou um disco com dez composições com a parceria de vários 

intérpretes, incluindo Demônios da Garoa. 

Nesse ano, Osvaldo Moles retorna à Rádio Bandeirantes em um programa que recebe 

participantes ilustres como Sérgio Buarque de Holanda e cria uma espécie de novela cômica 

chamada “História das malocas”, na qual Adoniran Barbosa era o intérprete principal, 

responsável pelo papel central: o malandro Charutinho. 

Em 1967, com o suicídio de Oswaldo Moles, há uma decadência da Rádio Record que 

perde seu status e audiência para a Rede Record de TV, que nesse momento exige visibilidade 

em razão dos altos investimentos de seus acionistas. Em 1970, Adoniran consegue algumas 

pontas em novelas e programas humorísticos, não obtendo muita notoriedade nesse período, o 

qual tornou-se ainda mais difícil, em razão da bebida. Depois de aposentado (1973), Adoniran 

ainda atuou na extinta Rede Tupi, hoje Rede Globo, em uma novela, despontando como 

reconhecido ator de televisão. 

Enquanto o ator permanecia, o cancionista, ocultado pelo surgimento do rock da 

Jovem Guarda e pelo movimento Tropicália, caiu no ostracismo. Em 1980, faleceu devido a 

complicações geradas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

 
 
4.3.2. Paulo Emílio Vanzolini [7] 
 

No tempo que eu era rapaz, a boemia se centrava na Avenida São João, do Largo do 
Paissandu um pouco para cima. Era uma boemia de bares de orvalho, de dancings 
que furavam cartão, de restaurantes de sopa barata de madrugada. Era uma boemia 
de conversas de pouca coisa e devagar por noite afora. Às vezes entrava no bar e 
uma mulher de jeito preocupado, olhava bem na cara dos outros e saía como tinha 
entrado – ia provavelmente para outro bar. Um dia pensei em fazer um samba que 
começasse: de noite eu rondo a cidade [...] (MÁRCIA, 1977 - Contracapa). 

 

                                                 
7 Neste resumo sobre a vida de Paulo Vanzolini, tomamos como referência as biografias escritas por Azevedo 
(1982) e Efegê  (1980), que a nosso ver detalham os espaços afetivos, o lugar onde o compositor viveu. 
Utilizamos também a versão online do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira como referência. 
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Nasceu em 25 de abril de 1924, filho do engenheiro Alberto Vanzolini.  Cursou o 

primário e concluiu o ginásio em uma escola pública estadual. Na adolescência, Vanzolini 

começou a frequentar os bares da boemia paulistana que se concentravam entre a Avenida 

São João e o Largo do Paissandu. Em 1944, seu primo Henrique Lobo tornou-se locutor da 

extinta Rádio América e o convidou para trabalhar no programa Consultório Sentimental, 

apresentado pela atriz Cacilda Becker, com quem o compositor fez amizade. Participava no 

programa como o personagem Dr. Edson Gama, falando aos ouvintes sobre receitas para 

emagrecer. 

Saindo da casa dos pais, pois queria ganhar a vida com seu próprio sustento, foi morar 

no Edifício Martinelli, onde estreitou os laços com a boemia. No prédio, havia até um táxi-

dancing 8 , que Vanzolini e os amigos frequentavam de graça, fazendo amizade com os 

músicos e com as dançarinas.  

Apesar das cicatrizes na perna em consequência das operações sofridas na 

adolescência, serviu o exército no quartel do Ibirapuera, entre 1944 e 1945. 

A paixão pela zoologia de vertebrados levou-o a cursar a Faculdade de Medicina, onde 

ingressou aos 18 anos e se diplomou em 1947.  Tornou-se professor do Colégio Bandeirantes 

e ingressou como pesquisador no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, onde 

viria a exercer o cargo de diretor, cerca de vinte anos mais tarde. Casou-se em 1948 com Ilze 

Brandi Quinas, então secretária da Reitoria da USP  com quem teve cinco filhos, Maria 

Eugenia Vanzolini, José Henrique Vanzolini (in memoriam) Mariana Vanzolini, Maria Emília 

Vanzolini, Fernanda Vanzolini e Antonio Pedro Vanzolini. 

No final da década de 1940, embarcou com a esposa para os Estados Unidos e lá 
tornou-se doutor em Zoologia pela Universidade de Harvard. Nos Estados Unidos, conviveu 

com músicos de jazz em Nova Orleans.  

De volta ao Brasil, lançou seu livro de poemas “Lira” e trabalhou na produção de 

programas para a TV Record na década de 1950.  

É de 1951 a composição da canção “Ronda” que foi gravada inicialmente por Inezita 

Barroso que não fez muito sucesso na época. Regravada pela cantora Márcia na década de 60 

fez muito sucesso. Em 1978, a canção volta às paradas de sucesso com a regravação de Maria 

Bethânia. 

                                                 
8  O chamado "táxi-dancing" era um salão do edifício Martinelli onde dançarinas aguardavam clientes, que 
pagavam para dançar (Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/morre-paulo-vanzolini-autor-de-
ronda-e-volta-por-cima/). 
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Em 1963, o compositor Noite Ilustrada lança o seu samba “Volta por cima” que foi 

um grande sucesso.  Foi o segundo clássico de Paulo Vanzolini a ser regravado a exaustão.  

Nesse mesmo ano, tornou-se diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e 

continuou no cargo até 1993. Tornou-se um dos zoólogos mais respeitados pela comunidade 

científica internacional. 

Em 1967, Luis Carlos Paraná e Marcus Pereira gravaram o LP “11 sambas e uma 

capoeira”, interpretado por diversos cantores. 

Em 1968, em parceria com Toquinho compôs “Na boca da noite”, “Boba” e “Noite 

Longa”. 

Em 1974, Marcus Pereira gravou o LP do compositor “A música de Paulo Vanzolini” 

com canções interpretadas por Carmen Costa e Paulo Marques. 

Paulo Vanzolini mesmo depois de aposentado continuou ainda a desenvolver sua 

pesquisa no Museu de Zoologia onde organizou uma das maiores coleções de répteis do 

mundo. Com financiamento próprio, estruturou uma biblioteca sobre o mesmo tema.  

Faleceu em 28 de abril de 2013, poucos dias depois de completar 89 anos, no Hospital 

Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado tratando de uma pneumonia aguda. 

 

 
4.4  O espaço de vivência dos cancionistas 
  

A paisagem de São Paulo foi (re)construída, assim como a cultura da cidade. O ideário 

da modernidade constituiu o discurso vigente da época e era determinante: a São Paulo rural 

ia sendo apagada lentamente e a “morfologia urbana” encarregava-se em cumprir parte deste 

processo segregatório. A segregação das camadas populares criou uma cultura urbana, que 

percebia-se limitada quanto às suas práticas culturais, mal vistas nos espaços públicos. Na 

periferia de São Paulo, as camadas populares compostas por migrantes, imigrantes, grande 

parte de italianos e os negros vivenciavam o espaço urbano renovado, compartilhando 

experiências sociais. 

Adoniran Barbosa apresentou em suas músicas uma narrativa em que legitimava os 

alijados, marginalizados diante do crescimento da metrópole, da cidade moderna e 

progressista, como podemos notar em sua fala: 

 

Até os anos 60, São Paulo ainda existia. Depois procurei, mas não achei São Paulo. 
Brás, cadê o Brás? o Bixiga, cadê o Bixiga? Tirando as ruas 13 de Maio, Fortaleza e 
Rui Barbosa, não existia mais o Bixiga. Mandaram achar a Sé, mas não achei.  São 
Paulo está muito maltratada. É muito cimento. Essa cidade já perdeu todo o sentido: 
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noites boas, boas amizades, ambientes bons. Pode parecer coisa de velho ficar 
relembrando o passado, mas aqui a gente podia a ir a qualquer lugar com a patroa, a 
namorada e a irmã e sempre encontrava respeito. Mas São Paulo sempre resiste, 
apesar de tudo (BARBOSA apud MATOS, 2007, p.157) (grifos da autora).  

 

A pesquisa nos permitiu uma reflexão acerca da relação entre o espaço vivido e a 

representação cantada em verso em prosa por nossos cancionistas. Percebemos que a cidade 

de São Paulo do início do século XX está sendo significada por um discurso modernizante 

que materializa o ponto de vista da nascente elite cultural e industrial. A canção popular 

tornou-se para o compositor um instrumento em que ele pôde problematizar sua vivência 

social na cidade. 

 

4.5 O discurso urbano de Adoniran Barbosa 
 

As classes sociais eram, nos anos 1950, muito bem demarcadas. Os ricos ficavam no 

Jardim América, classe média no Jardim Paulista, Perdizes e Vila Buarque, classe média 

baixa nos arredores da Penha, Pinheiros e Lapa e o povo mais simples se espalhava pelos 

subúrbios e pelas “malocas” (CAMPOS JUNIOR, 2004). Estas classes excluídas, foram o 

tema predileto de Adoniran, como verificamos em sua fala em entrevista a Campos Júnior: 

 

Ah, eu tinha um cachorrinho, o Peteleco. De noite saía para dar um passeio com ele 
pela Rua Aurora. Onde hoje é o Cine Áurea, ficou abandonado uma porção de 
tempo. Uns e outros sem compromisso, que pra “ganhá” prá cachaça e pro 
sanduíche faziam biscates nas feiras, lavavam carros ou eram engraxates, de noite se 
escondiam lá dentro, pois não tinham onde dormir. Eu conhecia todos – o Mato 
Grosso, o Joca, o Corintiano. Eu visitava eles, junto com o Peteleco, naquela 
moradia. A gente batia papo, se entendia e se queria bem. No dia que “começo” a 
demolição do casarão, cheguei lá e num vi mais nenhum dos meus amigos. 
Sumiram, fiquei triste e tive a idéia de fazer um samba para eles. Tava na rua 
andando, do Viaduto do Chá para a Quintino Bocaiúva, e o samba foi saindo, letra e  
música, tudo junto (BARBOSA apud CAMPOS JUNIOR, 2004, p.230). 

 
Multiplicavam-se os cortiços e, com a decadência do “baronato cafeeiro” e o 

abandono dos casarões, esses se tornaram abrigo e moradia provisória. Num momento 

posterior, com o avanço da urbanização e da consequente especulação imobiliária, é aquela 

população que vai agora ser desalojada. Adoniran Barbosa sintetiza este processo em 

“Saudosa Maloca”. 
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Figura 10 - Mapa conceitual de trecho da canção “Saudosa Maloca” (1951) Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

 A partir do “Plano Avenida”  de Prestes Maia podemos observar que houve uma 

mudança na região central da cidade de São Paulo, que passou a ser cada vez mais ocupada 

por arranha-céus, percebidos como os “edifíciu(s) artu(s)”  por Adoniram Barbosa. De acordo 

com Rafael de Menezes Bastos (2013), a ideologia ufanista do progresso passou a marcar de 

maneira decisiva a paulistaneidade –  aquela dos contentes, por assim dizer –, sendo 

amplamente reproduzida pelo discurso político. A Maloca, como evidenciou o autor (idem), é 

uma narrativa sobre esse processo histórico e suas consequências para as camadas baixas, 

uma narrativa cuja finalização é, entretanto,  resignada, dolorida e revela o valor da 

paulistaneidade dos descontentes. Há uma resignação frente a um destino que parece 

inevitável, o que se expressa no verso, também da mesma música: “Deus dá o frio conforme o 

cobertor”. 
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Figura 11 - Mapa conceitual de trecho da canção “Saudosa Maloca” (1951) Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Interessa-nos também refletir nesse ponto, o caráter das canções de João 

Rubinato/Adoniran Barbosa no que se refere ao uso emblemático e intencional da variação 

linguística9  em suas composições para retratar essas classes excluídas que mencionamos 

acima. Notamos que o compositor utilizava esse recurso para representar e compor uma 

crítica às diferenças culturais presentes naquele contexto.  

Vamos nos deter no caráter linguístico e grafocêntrico do cantar e grafar do 

cancionista popular, que se fazia de acordo com a classe social menos favorecida a que 

pertencia, a partir do seu lugar ou espaço vivido, que no caso retratado se tratava da periferia 

de São Paulo.  

Ressaltamos que a língua portuguesa falada em toda a extensão do território brasileiro 

não é  única, uníssona, homogênea. Não podemos apagar de nossa língua os processos 

migratórios que constituíram e continuam constituindo a nossa história. Salientamos que as 

diferentes estruturas sociais constroem formas distintas de linguagem dentro do português do 

Brasil (JOGAS; SANTOS GOMES, 2003). 

Em síntese, é  através da linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de 

cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos 

                                                 
9 A variação linguística, objeto de estudo da sociolinguística, refere-se aos usos específicos que uma língua pode 
apresentar de modo sistemático conforme diferentes contextos (histórico, geográfico, sociocultural, ocupacional, 
etário, etc.). 
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sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade (LEITE; CALLOU, 2002; JOGAS; 

SANTOS GOMES, 2003).  

 Adoniran Barbosa, observador atento e cronista do seu meio, reconhecia claramente 

essas diferenças e as trazia para as suas composições através da variação linguística dos seus 

pares: imigrantes nordestinos, italianos, gente simples. Criava personagens com nomes como 

Charutinho; Terezoca; Pafunça; o seu Dija (que era o Conselheiro do Morro do Piolho), o Pai 

Beringela; o Mata-Borrão; o Cacareco e o Tubarão (LEITE; CALLOU, 2002). 

Há  um caráter não-hegemônico e ao mesmo tempo de resignação em suas 

composições, cuja variância na linguagem, remete aos personagens que criava e interpretava 

na rádio, no cinema e na televisão. Personagens estas consideradas caricatas e que assumiam 

o perfil dos sujeitos alijados, segregados e por isso, menosprezados pela sociedade da época, 

que os considerava ultrapassados e descontextualizados. 

O cancionista popular diante da pluralidade cultural e lingüística brasileira, 

representou e propagou a diversidade encontrada na fala dos brasileiros. Retratou um falar 

diferenciado, que de acordo com Menezes Bastos (2013) caracterizava-se por “tristeza, dor, 

lamentação, resignação” que se dava inclusive melodicamente nas canções. 

Segundo Menezes Bastos (2013), a primeira versão do samba “Saudosa Maloca”, de 

Adoniran Barbosa, e sua obscura versão de 1951, com arranjo de Nelson Miranda, que tem 

como cantor o próprio compositor, deve ser posta em contraste por seu valor linguístico e 

composicional com a versão dos Demônios da Garoa (de 1955), de autoria do próprio grupo, 

que transformou o samba num grande sucesso.  

A versão de 1951 de “Saudosa Maloca”  é  obscura, diz-se mesmo que foi um fracasso 

por ter vendido apenas duas cópias (CAVENAGHI, 2010, p.5). Já  a versão dos Demônios, de 

1955, vendeu aproximadamente 90 mil cópias (MENEZES BASTOS, 2013). 

O contraste entre as canções pode ser discutido através de duas proposições: 

 

a) O primeiro arranjo, de acordo com o autor, é  marcado pela tristeza e pela dor, e é 

constituída por uma musicalidade de lamentação e de resignação, de acordo com as 

características de uma representação não-hegemônica das transformações urbanas 

paulistanas, como já mencionamos nessa dissertação de mestrado. 

 

b) O segundo arranjo é  caracterizado pela jocosidade e pela zombaria, constituindo 

uma musicalidade da irrisão (MENEZES BASTOS, 2013).  
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Trazendo esta abordagem para a nossa reflexão, consideramos que há  na letra e na 

melodia de “Saudosa Maloca”  uma interpretação em que as variações linguísticas e a 

interpelação da tristeza são re-significadas a partir de uma composição caracterizada por um 

tom jocoso que gera irrisão e grande apelo num período em que o povo brasileiro cultivava 

valores culturais que o aproximassem do ideal europeu/estadunidense que excluíam as marcas 

culturais subalternas, a começar pela fala. 

Podemos perceber a inflexão desse universo que beira o tragicômico, Há um tom de 

denúncia quando percebemos que os  personagens estão segregados quando ocorre a 

transformação da paisagem. Conforme a crônica se desenvolve, há uma tensão que revela o 

poder do Estado que destitui os poderes dos personagens que se sentem donos do espaço, que 

ganha “ares” de propriedade privada. 

Saudosa Maloca, Abrigo de Vagabundos e Despejo na Favela são canções que tratam 

da mesma temática: os problemas habitacionais decorrentes do processo de reestruturação do 

centro urbano, conseqüência da planificação do “Plano de Avenidas”, como mencionamos 

anteriormente. O cancionista denuncia as tensões que vivenciava nesse processo. 

 

Figura 12 - Mapa conceitual de trecho da canção “Abrigo de vagabundos” (1958) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

O Estado, a autoridade supra citada na canção “Abrigo de Vagabundos”, de 1958 é 

quem garante ao eu-lírico as disposições legais para que ele consiga apropriar-se de seu 

espaço. 
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Figura 13 - Mapa conceitual de trecho da canção "Abrigo de vagabundos" (1958) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 
 

Despejo na favela foi composta por Adoniran Barbosa em 1969 e descreve uma ordem 
de despejo dos moradores de uma favela. Percebemos que o compositor descreve a 
descaracterização da paisagem, e o instante em que a cidade em obras reconstrói o seu espaço 
urbano.   

 
 Figura 14- Mapa conceitual de trecho da canção "Despejo na favela" (1969) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 
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A mesma autoridade que através dos meios legais conferiu a legitimidade do uso do 

solo, é a mesma que alija toda uma população em “Despejo na Favela”. A canção descreve de 

forma detalhada o processo de exclusão de uma população que ficou à margem do “Plano de 

Avenidas” de Prestes Maia. 

 

Figura 15- Mapa conceitual de trecho da canção "Despejo na favela" (1969) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

A população do município de São Paulo cresceu significativamente nos anos 1950, 

atingindo 3,5 milhões de pessoas10. A maior razão para este crescimento foi a expansão 

industrial, que impulsionou correntes migratórias com origem principalmente no nordeste e 

no interior do estado, atraídas por um sempre crescente mercado de trabalho, particularmente 

nos setores fabril e de construção civil, formando uma “cultura híbrida”, com fortes 

consequências nos planos demográfico, urbanístico e arquitetônico, entre outros, em toda a 

sua área de influência (CANCLINI, 2011). Para tratar dessa temática, vamos recorrer ao 

cancionista Paulo Emílio Vanzolini. 

 

 

 

 

                                                 
10 SÃO PAULO (1950). 
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4.6 O discurso urbano de Paulo Emílio Vanzolini 
 

Vanzolini vivia entre a pesquisa científica e a composição de sua música. De acordo 

com BUENO (2013), o encontro com a boemia se deu na faculdade, quando passou a 

frequentar bares e a compor seus primeiros sambas nos idos dos anos 50 e 60. 

O pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Francisco Inácio Bastos, conta-nos um 

pouco mais sobre a vida dupla do cancionista: 

 

Vanzolini foi um exemplo curioso de sambista, uma vez que não tocava qualquer 
instrumento e, como cantor, era sofrível, e mesmo desafinado, em certos momentos, 
mas ele tinha uma enorme capacidade de transformar observações cotidianas e 
mesmo temas abstrusos (como no seu famoso samba sobre temas eruditos) em 
músicas de alta qualidade. Creio não haver qualquer outro músico no Brasil com as 
características dele e, até onde sei, nenhum outro zoólogo sambista, em todo o 
mundo. [...] (Paulo Vanzolini) [...] foi um observador atento e inteligente não 
apenas do mundo natural, como do cotidiano de São Paulo. Vanzolini foi um 
homem de ação na área de ciência, e isso me parece refletido igualmente na sua 
música, que é frequentemente narrativa e dinâmica (BASTOS apud BUENO, 2013) 
(grifos do autor). 

 

 

4.7 A articulação entre os discursos urbanos de Paulo Emílio Vanzolini e Adoniran 
Barbosa 
 

 Nas composições que selecionamos, Paulo Vanzolini  narra a São Paulo dos anos 50 e 

60 e equipara-se ao compositor Adoniran Barbosa ao inscrever-se como um flâneur que 

descreve suas vivências da cidade daqueles tempos. 

Assim como Adoniran Barbosa, o cancionista abre-se à temática da segregação social 

do espaço urbano ao narrar a saga de um migrante que chega à cidade.  
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Figura 16 - Mapa conceitual de trecho da canção "Capoeira do Arnaldo" (1967) de Paulo Vanzolini. 

 
Fonte: O autor. 

 

De acordo com a nossa hipótese, pudemos observar que diferentemente de Adoniran 

Barbosa, as canções de Paulo Emílio Vanzolini apresentam uma liminaridade (TURNER, 

1974) observável nas marcas linguísticas utilizadas pelo cancionista que são resultantes de um 

produto da hibridização cultural e que encerram o encontro dos universos erudito e popular. 

(CANCLINI, 2011). Assim, observamos a expressão “vamo-nos”, pouco frequente nas 

canções populares brasileiras e que segue a norma padrão, coexistindo com as expressões 

populares “cum dois meses”; “presse”, “tropelia” ou “sabença”. 

O migrante de Paulo Emílio Vanzolini vivencia um sentimento de não pertencimento 

ao espaço urbano ao chegar em seu destino. Refletindo essa abordagem a partir de Habermas, 

Repa e Nascimento (2002), ressaltamos que o filósofo alemão destaca que a visão nacionalista 

alija os migrantes e os imigrantes do sentimento de pertencimento ao território que adentram.  

O migrante atraído pelo emprego fácil, fruto da industrialização, atravessa o Brasil 

com muita dificuldade e quando finalmente chega ao seu destino, decide retornar, pois não se 

identifica com o espaço urbano. A música termina com o personagem dizendo que não 

retorna por covardia, nem pela ausência do dinheiro, retorna por ter sina “viageira” e com a 

lição aprendida. 

Adoniran Barbosa retratou esse mesmo contingente populacional que era formado por 

migrantes, negros, imigrantes e trabalhadores assalariados que viviam nas recém criadas 

periferias da cidade de São Paulo na canção “Aguenta a mão, João” de 1965. 
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Pode se dizer, das canções citadas, que são crônicas relacionadas à territorialidade, 

haja visto que Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini narram as dificuldades que os grupos 

excluídos sofreram com as transformações da cidade. A memória passa a ser um instrumento 

de resistência, pois alia o território à identidade do grupo segregado. 

 
Figura 17 - Mapa conceitual de trecho da canção "Aguenta a mão, João!" (1965) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

Há um discurso de resignação aliado à descrição do sofrimento de uma população que 

é marginalizada e segregada nos bairros periféricos da cidade.  As perdas materiais são 

minimizadas por uma fé que se enleva no novo amanhã que há de vir. 

Mas, para se reconstruir a vida é necessário trabalhar. A temática da obrigação ao 

trabalho  já havia aparecido em 1953,  quando Adoniran Barbosa compôs “Conselho de 

Mulher”. Com um passado de samba e boemia, agora casado, o personagem deveria se render 

aos conselhos de sua mulher e buscar trabalho. Entretanto, buscava justificar a não ocupação 

como vontade de Deus, que teria nos criado para sermos livres. Neste sentido, não é a 

malandragem, mas a vontade divina que o impede de arranjar um emprego: 
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Figura 18 - Mapa conceitual de trecho da canção "Conselho de mulher" (1953) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 
Mas o tom na obra do compositor nem sempre é de ironia. Em “Iracema” (1956), ele 

se inspira em uma notícia de atropelamento publicada em jornal. O progresso, citado por 

Adoniran, modificou a área central de São Paulo que verticalizou-se. A administração 

municipal propulsionou o processo urbano, com  investimento em novas obras viárias. Na 

canção, o intérprete narra o atropelamento e morte da noiva, que não se atentou para a 

sinalização. Em termos metafóricos, o “progresso” que na composição anterior tolhia a 

liberdade, nesta ceifa vidas daqueles inaptos a se adequar ao novo ambiente.  
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Figura 19 - Mapa conceitual de trecho da canção "Iracema" (1956) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

  

“- Iracema, fartavam vinte dias pra o nosso casamento 
Que nóis ia se casar 
Você atravessou a São João 
Veio um carro, te pega e te pincha no chão” 
 
Coincidentemente, a Iracema personagem da canção de 1956 de Adoniran Barbosa foi 

atropelada na mesma avenida São João que foi eternizada por Paulo Emílio Vanzolini, na 

canção “Ronda” de 1951. 

 

“E neste dia, então, 
Vai dar na primeira edição: 
Cena de sangue num bar 
Da Avenida São João.” 
 
 
O que vale ressaltar em Paulo Vanzolini é o fato de o compositor dar visibilidade 

àqueles que a representação da modernidade de São Paulo excluiu da paisagem. Isto é feito 

em sambas, uma forma popular de expressão, incluindo por vezes expressões que escapam à 

norma padrão da língua portuguesa. A paisagem e eventos que servem de pano de fundo às 

suas músicas (os bares da Avenida São João, com suas cenas de sangue, a carteira batida na 

Praça Clóvis), mesmo que o foco esteja nos sentimentos individuais, vem desmentir as 
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promessas da modernidade, trazendo à tona um universo popular marcado pelas dificuldades 

e violencia. 

 Isto ele vai conseguir quando se coloca fora de seu papel social de professor 

universitário e fora de seu status, deslocando-se de sua posição de membro de uma elite 

sociocultural da cidade. No campo da produção artística, ele vai ocupar uma posição que 

acima identificamos como de liminaridade, ou seja, colocando-se fora da estrutura social este 

compositor pode perceber e retratar as tensões envolvidas no processo de modernização da 

capital paulista (TURNER, 1974). 

 

Figura 20 - Mapa conceitual de trecho das canções "Ronda" (1951) e "Praça Clóvis" (1967), ambas de Paulo 
Vanzolini. 

 
Fonte: O autor. 

 
Retornando à Adoniran  Barbosa, devemos também atentar para um de seus aspectos 

mais marcantes: o uso da variação linguística com um forte apelo à cultura do povo que 

representava. Tomemos como exemplo o “Samba do Arnesto”. A linguagem que escutamos 

ali é produto da miscigenação do português com o italiano, além de ser fortemente marcada 

por outros regionalismos.  
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Figura 21- Mapa conceitual de trecho da canção "Samba do Arnesto" (1955) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

Poderíamos, então, identificar a linguagem da canção à “linguagem do Bexiga”, bairro 

que se inclui entre aqueles que abrigaram, desde o século XIX, um grande contingente de 

migrantes, nacionais e estrangeiros, que se misturaram à população pobre da cidade. A língua 

que ali se fala é uma mistura da fala do italiano, já nacionalizado, do mulato e do branco que 

moram nos cortiços e nas “malocas” da região. 
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Figura 22 - Mapa conceitual de trecho da canção "Samba italiano" (1965) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 
 Do mesmo modo, a linguagem também serviu para o compositor Paulo Emílio 

Vanzolini se colocar na posição de subalterno, de onde faz sua crítica à modernização da 

cidade, cuja realidade somente se apresenta às camadas privilegiadas da população.  

O encontro dos universos erudito e popular vai acontecer novamente e com muita 

ironia no “Samba Erudito”, composto em 1967. Ali, referências universalizadas pela cultura 

dominante são utilizadas na forma de uma declaração de amor, na verdade de desistência, de 

um homem que vê frustradas suas tentativas de conquista amorosa.  
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Figura 23 - Mapa conceitual de trecho da canção "Samba erudito" (1967) de Paulo Vanzolini. 

 
Fonte: O autor. 

 

 
Nos anos cinquenta, a cidade de São Paulo vivenciava um momento muito próprio de 

euforia, cuja temática valia-se da apologia ao trabalho, cujo mote norteador era "São Paulo – a 

cidade que mais cresce no mundo": slogan que representou a comemoração do quarto 

centenário da cidade. Este slogan traduzia uma representação que estava calcada no espírito 

modernizante da época, cujo simbolo maior era o progresso (MATOS, 2001). 

 Na obra de Adoniran Barbosa, é importante apontar a crítica à gentrificação dos 

espaços. Mais que uma aparente nostalgia, na canção “Praça da Sé” (1978), Adoniran vai 

expressar um sentimento de não pertencimento ao espaço renovado, sustentando aquilo que 

acima apontamos como exclusão simbólica. 

 Na canção “Praça da Sé”, ele se refere à reforma que a praça sofreu em 1972 para 

abrigar uma estação do metrô. O caráter elitista da reforma – elitista, na medida em que é 

conduzido sem que se incorporasse no projeto a memória popular – é marcado na letra, 

quando interpela o lugar como “Madame Sé”, lamentando a mudança na paisagem:  
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Figura 24 - Mapa conceitual de trecho da canção "Praça da Sé" (1972) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 

 

O tema já tinha sido explorado em momento anterior com a música Viaduto Santa 

Efigênia (1965), mas com um lamento que não se limita ao compositor. Adoniran tem uma 

interlocutora, Eugênia, talvez uma pessoa mais desconfortável quanto às mudanças do meio 

urbano que o próprio intérprete.  

 
Figura 25- Mapa conceitual de trecho da canção "Viaduto Santa Efigênia" (1965) de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: O autor. 
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Lembrando Maurice Halbwachs (1990), que reconhece no compartilhamento de 

lembranças a constituição da memória coletiva, podemos enxergar ali uma ruptura com a 

memória,  não apenas com a memória do compositor, mas de todo um segmento que vê as 

marcas de suas memórias apagadas pelo embelezamento, pelo “progressio”:  

 
Quero ficar ausente 

O que os olhos não vê 
O coração não sente 

 

 Vejamos o “Samba do Suicídio” (1967), da autoria de Paulo Emílio Vanzolini. Nesta 

canção, as tensões que vimos são aludidas à figura do homem comum, que pressionado por 

problemas corriqueiros e inspirado por uma notícia de jornal, decide se matar. Contudo, nem 

neste ato extremo ele vai obter sucesso: um fracasso que se explicará pelas duras condições de 

vida das camadas populares. 

Traçamos aí um paralelo com uma afirmação de Walter Benjamin (2000). O filósofo 

alemão aponta tal desproporção entre as forças da modernidade e as do indivíduo, a quem 

muitas vezes resta apenas à alternativa do suicídio. É certo que, no trabalho de Benjamin, o 

suicídio apresenta-se como ato heróico, uma recusa do indivíduo às poderosas forças que se 

opõem a seu élan produtivo Walter Benjamin (2000). No samba de Vanzolini, vemos o 

homem comum. 

 Vamos nos deter um pouco mais neste samba. Sua narrativa começa com a leitura de 

uma notícia no jornal. Ela inspira o eu-lírico a se suicidar, atirando-se de um viaduto; este 

também símbolo da modernidade, que vai contrastar com a cama de jornal, que remete à ideia 

de miséria. Contudo, a desnutrição o faz flutuar quando se joga do viaduto: 
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Figura 26 - Mapa conceitual de trecho da canção "Samba do suicídio (1967) de Paulo Vanzolini. 

 
Fonte: O autor. 

 
 

O personagem de Adoniran, ao ser excluído da cidade em evolução, resignadamente 

foi “pegá as paia nas grama do jardim”, já o protagonista de Vanzolini em seus problemas 

existenciais, busca o suicídio como uma forma de não aceitação, de recusa dos fatos que 

apresentam-se no seu cotidiano. Só que o suicídio não acontecerá. 

Repare que até a baixa qualidade e falsificação da bebida consumida no botequim 

ajudam a frustrar seus planos de suicídio: 

 

Que o que andavam servindo 

Aqui no botequim 

Não era tatuzinho 

Chá de briga 

Era tatu mesmo 

O fazedor de orse de formiga 

Me deu um frio na barriga 

E um calor no duodeno 

Aí fiz a pele do galego 

Que é pra largar mão de veneno 

Penso então que o que mais me convém 

É ficar embaixo do trem 
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Que assim é certo eu entrar bem 

 

Figura 27- Mapa conceitual de trecho da canção "Samba do suicídio (1967) de Paulo Vanzolini. 

 
Fonte: O autor. 

  

Neste momento é o transporte de massas, sempre em condições precárias que impede a 

realização de seus intentos: 

 

Penso então que o que mais me convém 

É ficar embaixo do trem 

Que assim é certo eu entrar bem 

Sem pensar mais 

Eu corri para o Brás 

E joguei a carcaça embaixo de 

Maria fumaça de 28 vagões 
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Figura 28- Mapa conceitual de trecho da canção "Samba do suicídio" (1967) de Paulo Vanzolini. 

 
 Fonte: O autor. 

 

A música ainda prossegue, falando do “corpo fechado”, que lhe impede de “estourar 

os miolos”. Vale sublinhar nesta composição que, embora atente a um drama individual, é a 

experiência de larga parcela da população que vai conduzir a fala ali exposta. Neste caso, o 

ato extremo de se matar, metaforicamente falando, poderia representar o grau máximo de um 

sentimento de exclusão de um mundo, onde aquele indivíduo já não cabe; algo que já se 

expressa no início do samba: 

 
 

 
Que eu andei mal não é segredo 

Duro como um rochedo 
E jogando sem sorte 

Poeta de morte no esporte 
E no amor sempre mau sucedido 

 
Em suma, Paulo Emílio Vanzolini expressa em suas canções a significação do seu 

tempo, trazendo para suas belas canções, uma gente simples que na esfera do cotidiano 

resgata e valoriza uma classe trabalhadora e operária nos embates do seu contexto espacial.  

Defendemos que as obras de Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini não se 

restringem a denotar processos de exclusão socioeconômica da população pobre, do migrante 

naquele contexto de modernização da cidade. Com base no conceito de memória coletiva 

proposto por Halbwachs (1990), entendemos que Adoniran e Vanzolini vão além, quando 
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retratam processos de exclusão simbólica numa sociedade onde o antigo boêmio não tem mais 

lugar e onde o espaço se embelezava, porém numa estética que provocou um sentimento de 

não pertencimento naqueles que, antes, mantinham vínculos afetivos e de memória com 

aqueles espaços. Deste modo, podemos afirmar, parafraseando Benjamin (1991), que a São 

Paulo retratada nas canções de Adoniran e Vanzoli se tornava “uma cidade estranha para os 

próprios paulistanos”.  

 
Canções diferentes e de épocas diferentes, encontram um ponto de convergência ao 
retratarem o mesmo processo vivido pelas duas cidades, ressaltando as 
peculiaridades da forma como os acontecimentos foram registrados pelos artistas. 
Como forma peculiar de expressão popular estas obras permanecem até hoje no 
repertório das canções populares brasileiras como marcas de identidade de um Brasil 
que, longe de abrigar as formas de expressão popular, as coloca à margem. Contudo, 
é neste processo que elas ganham voz, retratando, denunciando e fixando 
paradigmas, como é o caso da figura do malandro carioca e do “maloqueiro” 
paulista (MARQUES, 2007, p.7). 

 
O espaço urbano da cidade de Sâo Paulo dos anos 1940 aos anos 1960, constituiu o 

esteio da vivência de nossos cancionistas e foi nesse espaço de afetividades e memórias que a 

urbanização acelerada determinou territórios. 

A noção de território que sublinhamos aqui relaciona o espaço físico aos vínculos 

afetivos e identidades, portanto para aferir essa expressão para o nosso contexto devemos 

adentrar no campo do simbólico. As tensões que mencionamos acima no espaço urbano 

revelaram formas de ocupação e também disputa para manter esses espaços,  revelando as 

relações de poder que estão inseridas no campo do simbólico, vividos por aquele contingente 

de acordo com o jogo político da classe dominante. 

 Desse modo, quando refletimos sobre território na cidade de São Paulo na primeira 

metade do século XX, utilizamos as concepções de poder simbólico. Trataremos do poder 

simbólico, a partir de Bourdieu (2000), como um poder de construção da realidade, que tende 

a formular uma ordem, ordenar o mundo social e, portanto, definir um consenso que permite a 

reprodução da ordem social. Para o sociólogo francês, as diferentes classes disputam sua 

posição no mundo social, conforme seus interesses e, nessa luta simbólica, a violência 

simbólica confere a dominação de uma classe sobre outra, impondo seus valores simbólicos e 

legitimando-os. Sublinhamos em nosso trabalho que utilizamos como metodologia a análise 

do discurso de nossos cancionistas a partir  de Bakhtin (1999) em “Marxismo e Filosofia da 

Linguagem” que vem complementar Bourdieu (2000) quanto à perspectiva que a linguagem 

assume como um fenômeno sociológico que legitima as classes sociais como uma criação 

coletiva. 
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Como vimos, a transformação morfológica da paisagem moderna de São Paulo 

ocorreu em movimentos que não incorporaram a riqueza e multiplicidade cultural  de relações 

humanas que, efetivamente, construíam o movimento da cidade. É importante também 

considerar que a configuração desse espaço foi influenciada pela ação do Estado e dos agentes 

detentores de autoridade que exercem controle sobre sua formação.  

Com esta abordagem, devemos nos atentar que no final dos anos 60, nosso cancionista 

Adoniran Barbosa, ao tentar gravar um novo LP, recebeu veto, foi censurado quando 

submeteu as suas canções a analise do Estado, prática comum entre os anos 60 e 70. Foi 

censurado, pois utilizava em suas letras as variantes linguísticas que retratavam a expressão 

cultural das classes subalternas da sociedade.  

É importante apontar no documento que aqui anexamos, que na canção “Tiro ao 

Álvaro”, a censora Eugênia Costa Rodrigues sublinha as palavras “tauba” e “artomorve” e 

anota: “A falta de gosto impede a liberação da letra”.  
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Figura 29- Documento de censura à canção "Tiro ao Álvaro" de Adoniran Barbosa. 

 
Fonte: (BARBOSA; MOLES, 1973). 

 
 
 

Essa “dominação cultural” de uma classe sobre a outra constitui um interessante 

contraponto a Adoniram Barbosa, quando analisamos o cancionista Paulo Emílio Vanzolini 

que também revelou em suas canções as disputas e os aspectos que contradiziam o ideário 

modernizante perenes no discurso urbano da São Paulo do começo do século, a partir da sua 

posição social, que diferente daquele, não ocorreu em meio às camadas populares. Vanzolini 

era filho de engenheiro, formado em Medicina, com doutorado em Zoologia pela 

Universidade de Harvard. Contudo, apesar de sua trajetória profissional exitosa como 

professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Vanzolini era atraído pela boemia e 
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retratou, em suas músicas, aquele cotidiano alheio ao modo de vida das elites, realizando, 

portanto uma crítica das condições sociais do seu tempo, sob uma perspectiva de 

liminaridade, trazendo em si um discurso urbano contra hegemônico, numa linguagem 

simultaneamente direta e intelectualmente refinada.  

Retomando Bourdieu (2000) e Bakhtin (1999), citados acima, para evidenciar o 

aspecto hegemônico e de exclusão social e simbólica, presentes na cidade de São Paulo em 

meados do século XX, observamos que segregação, representação e poder relacionaram-se, 

pois, a segregação e sua representação foram o resultado de um processo de produção 

simbólica presentes no discurso urbano.  A identidade do grupo segregado, assim como a 

diferença, estabeleceram a relação social. Isso significou que o valor discursivo e linguístico 

como sugere Bakhtin (1999) estava assujeitado pelos valores que advém da força, da relações 

de poder, que foram impostas no espaço urbano.  

Mas nesse processo, não houve somente tensão e disputa de grupos sociais, houve 

também a imposição de uma cultura que se julgou superior a outra, que deveria ser apagada, 

excluída. 

O Adoniran era muito meu amigo. Quando trabalhei com ele na TV Record, saíamos 
sempre juntos para tomar uma cachaça. Ele propôs várias vezes fazer parceria 
comigo, mas não daria certo, porque ele queria que eu fizesse a melodia. Considero 
o Adoniran uma caricatura genial com um grande poder de síntese. Ele tinha um 
samba que dizia: “Inês saiu, que ia comprar pavio pro lampião. Você pode escrever 
sete volumes sobre a periferia paulista, mas dificilmente vai ser tão preciso quanto 
essa imagem. Onde mais alguém usaria essa imagem? (VANZOLINI apud 
MUGNAINI JUNIOR, 2002). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os compositores populares Adoniran Barbosa e Paulo Emílio Vanzolini adotaram uma 

perspectiva crítica, uma compreensão particular da sociedade de São Paulo, promovendo 

assim uma cartografia dos espaços e lugares citados em suas canções, permitindo, como se 

espera ter demonstrado, reconhecer a percepção que seus autores tinham da cidade naquele 

recorte de tempo. As diferentes perspectivas que se expressam na escolha dos lugares 

mencionados evidenciam, por um lado, o desejo de retratar distintas realidades sociais e as 

respectivas experiências de cidade vivenciadas por seus habitantes: nos casos aqui 

examinados, fica claro que as menções a localidades centrais aludem ao “progresso”  de São 

Paulo e sua posição então proeminente na economia nacional - e, nesses casos, é  comum que 

essa alusão seja tomada como uma perífrase de toda a cidade. 

A principal lição que extraímos da realização deste trabalho refere-se ao potencial da 

música popular de apontar para visões não hegemônicas dos processos de urbanização. É 

certo que alguns compositores podem se render ao dominante; como Wilson Batista no 

“Bonde de São Januário”, que responde aos apelos de Getúlio Vargas. Outros, como no caso 

dos que foram examinados aqui, seguem uma trilha oposta, confrontando interpretações que 

se buscam oficializar. 

 A industrialização e urbanização no Brasil ganham força após a ruptura com a ordem 

institucional, na revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas. Inaugura-se, então, um longo 

processo em que São Paulo vai se construir como uma metrópole moderna, importando estilos 

de vida e modelos de urbanização de cidades europeias e estadounidenses.  

 O “Plano de Avenidas” de Prestes Maia vai dar início às mudanças radicais no espaço 

urbano, adequando-o àquela etapa de desenvolvimento da cidade. A seu mandato se segue 

ainda um longo período de efervescência cultural no teatro, cinema, arquitetura, artes 

plásticas. O que vai se perceber neste processo é  a construção de uma imagem de 

modernidade do país que esconde suas mazelas sociais, muito embora se manifestem vozes 

discordantes que só vão ganhar visibilidade ao final do regime militar. 

 Destacamos que Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini integram o coro dos contrários. 

Falam muitas vezes em nome de um tempo perdido, mesclando sentimentos individuais à 

memória daqueles que veem desaparecer seus antigos espaços de sociabilidade. Trazem à  tona 

as contradições de um processo de modernização que exclui parcelas expressivas da 

população.  
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 A exclusão não é apenas socioeconômica, mas também simbólica. Daí o sentimento de 

não pertencimento ao se passar por uma praça, antes lugar de sociabilidade, que hoje perde 

esta característica ao ser “revitalizada” e enobrecida. 

 Vale ressaltar a posição de liminaridade destes compositores. Um, porque representa 

um grupo que gradativamente vai perdendo seu lugar no cenário cultural brasileiro. Aquele 

representado na figura do boêmio, do malandro, mas também do migrante, cuja fala desafia as 

regras do “bom falar”. Outro, embora membro da elite, vai se ligar ao popular, apropriando-se 

de sua cultura e retratando seu universo. Assim, colocando-se fora das estruturas sociais, 

afastando-se das representações de modernidade que se busca oficializar, eles portam um 

discurso contra hegemônico, trazendo uma perspectiva nova à discussão das políticas urbanas. 
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CANÇÕES ANALISADAS 

 

Adoniran Barbosa 

 

01 - Saudosa Maloca – versão de 1951  

Saudosa maloca  

Maloca querida 

Onde nóis passemos 

Dias feliz de nossa vida 

Saudosa maloca 

Maloca querida 

Onde nóis passemo 

Dias feliz de nossa vida 

Se o sinhô num tá lembrado  

Dá licença de contá 

Qui aqui onde agora está 

Esse edifíciu ártu 

Era uma casa véia 

Um palacete assobradadu 

Foi aqui seu moçu 

Qui eu, Mato Grossu e o Joca 

Construímus nossa maloca 

Mais um dia 

Nem queru me lembrá 

Chegô os hômis co'as ferramenta 

Qui o donu mandô derrubá 

Peguemu tuda a nossas coisas 

E fumus pru meio da rua 

Ispiá a demolição 

Qui tristeza 

Qui eu sentia 

Cada táuba qui caía 

Duía nu coração 
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Mato Grosso quis gritá 

Mais em cima eu falei: 

O hômiis tá co'a razão 

Nois arranja otru lugar 

Só si conformemus 

Quandu o Joca falô:  

Deus dá o friu 

Conformi o cobertor 

E hoji nóis pega báia 

Nas grama do jardim  

E prá isquecê 

Nois cantemus assim:  

Saudosa maloca  

Maloca querida 

Onde nós passemos  

Dias feliz de nossa vida  

Saudosa maloca  

Maloca querida  

Onde nóis passemo 

Dias feliz de nossa vida 

 

02 - Abrigo de vagabundos (1958) 

 

Eu, arranjei o meu dinheiro,  

Trabalhando o ano inteiro, 

Numa cerâmica, 

Fabricando pote, 

E lá no alto da Moóca, 

Eu comprei um lindo lote, 

Dez de frente, dez de fundos, 

Construí minha maloca, 

Me disseram que sem planta, não se pode construir, 

Mas quem trabalha, tudo pode conseguir, 

João Saracura, 
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Que é Fiscal da Prefeitura, 

Foi um grande amigo, 

Arranjou todo pra mim ! 

Por onde andará ?  

O Jóca e Mato Grosso, 

Aqueles dois amigos, 

Que não quis me acompanhar, 

Andarão jogados, 

Na Av. São João? 

Ou vendo o sol quadrado, 

Na detenção? 

Minha maloca, 

A mais linda que eu já vi! 

Hoje está legalizada, 

Ninguém pode demolir! 

Minha maloca, 

A mais linda desse mundo, 

Ofereço aos vagabundos, 

Que não tem onde dormir!!! 

 Por onde andará?  

O Jóca e Mato Grosso, 

Aqueles dois amigos, 

Que não quis me acompanhar, 

Andarão jogados, 

Na Av. São João? 

Ou vendo o sol quadrado, 

Na detenção? 

Minha maloca, 

A mais linda que eu já vi! 

Hoje está legalizada, 

Ninguém pode demolir! 

Minha maloca, 

A mais linda desse mundo, 
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Ofereço aos vagabundos, 

Que não tem onde dormir! 

 

03 - Despejo na favela (1969) 

 

Quando o oficial de justiça chegou 

La na favela 

E contra seu desejo entregou pra seu narciso um aviso pra uma ordem de despejo 

Assinada seu doutor, assim dizia a petição dentro de dez dias quero a favela vazia e os 

barracos todos no chão 

É uma ordem superior, 

Ôôôôôôôô Ô meu senhor, é uma ordem superior  

Não tem nada não seu doutor, não tem nada não 

Amanhã mesmo vou deixar meu barracão 

Não tem nada não seu doutor vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator 

Pra mim não tem problema em qualquer canto me arrumo de qualquer jeito me ajeito 

Depois o que eu tenho é tão pouco minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás 

Mas essa gente ai hein como é que faz????  

04 - Aguenta a mão, João! (1965) 

 

Não reclama 

Contra o temporal 

Que derrubou teu barracão 

Não reclama 

Guenta a mão joão 

Com o cibide 

Aconteceu coisa pior 

Não reclama 

Pois a chuva 

Só levou a tua cama 

Não reclama 

Guenta a mão joão 

Que amanhã tu levanta 

Um barracão muito melhor 
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C'o cibide coitado 

Não te contei? 

Tinha muita coisa 

A mais no barracão 

A enchurrada levou seus 

Tamanco e o lampião 

E um par de meia que era 

De muita estimação 

O cibide tá que tá dando 

Dó na gente 

Anda por aí 

Com uma mão atrás 

E outra na frente 

 

05 - Conselho de Mulher (1953) 

 

"Quando deus fez o homem, 

Quis fazer um vagulino que nunca tinha fome 

E que tinha no destino, 

Nunca pegar no batente e viver forgadamente. 

O homem era feliz enquanto deus assim quis. 

Mas depois pegou adão, tirou uma costela e fez a mulher. 

Deis di intão, o homem trabalha prela. 

Mai daí, o homem reza todo dia uma oração. 

Se quiser tirar de mim arguma coisa de bão, 

Que me tire o trabaio. a muié não!". 

Pogressio, pogressio. 

Eu sempre iscuitei falar, que o pogressio vem do trabaio. 

Então amanhã cedo, nóis vai trabalhar. 

Quanto tempo nóis perdeu na boemia. 

Sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. 

Agora iscuitando o conselho das mulheres. 

Amanhã vou trabalhar, se deus quiser, mas deus não quer! 



89 
 

 

Pogressio, pogressio. 

Eu sempre iscuitei falar, que o pogressio vem do trabaio. 

Então amanhã cedo, nóis vai trabalhar. 

Quanto tempo nóis perdeu na boemia. 

Sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. 

Agora iscuitando o conselho das mulheres. 

Amanhã vou trabalhar, se deus quiser, mas deus não quer! 

 

06 - Iracema (1956) 

 

Iracema, eu nunca mais que te vi 

Iracema meu grande amor foi embora 

Chorei, eu chorei de dor porque 

Iracema, meu grande amor foi você 

Iracema, eu sempre dizia 

Cuidado ao travessar essas ruas 

Eu falava, mas você não me escutava não 

Iracema você travessou contra mão 

E hoje ela vive lá no céu 

E ela vive bem juntinho de nosso Senhor 

De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos 

Iracema, eu perdi o seu retrato. 

- Iracema, fartavam vinte dias pra o nosso casamento 

Que nóis ia se casar 

Você atravessou a São João 

Veio um carro, te pega e te pincha no chão 

Você foi para Assistência, Iracema 

O chofer não teve curpa, Iracema 

Paciência, Iracema, paciência 

E hoje ela vive lá no céu 

E ela vive bem juntinho de nosso Senhor 

De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos 

Iracema, eu perdi o seu retrato 
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07 - Samba do Arnesto (1955) 

 

O Arnesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós voltermos com uma baita de uma reiva 

Da outra vez, nós num vai mais 

Nós não semos tatu! 

O Arnesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós voltermos com uma baita de uma reiva 

Da outra vez, nós num vai mais 

No outro dia encontremo com o Arnesto 

Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos 

Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa 

Mas você devia ter ponhado um recado na porta 

O Arnesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós voltermos com uma baita de uma reiva 

Da outra vez, nós num vai mais 

No outro dia encontremo com o Arnesto 

Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos 

Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa 

Mas você devia ter ponhado um recado na porta 

Um recado assim ói: "Ói, turma, num deu pra esperá 

Ah, duvido que isso num faz mar, num tem importância 

Assinado em cruz porque não sei escrever" Arnesto 

 

08 - Samba italiano (1965) 

 
"Gioconda, piccina mia, 

Va brincar en il mare en il fondo, 
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Mas atencione per tubarone, ouvisto? 

Hai capito, mio San Benedito?". 

Piove, piove, 

Fa tempo che piove qua, Gigi, 

E io, sempre io, 

Sotto la tua finestra 

E voi senza me sentire 

Ridere, ridere, ridere 

Di questo infelice qui 

Ti ricordi, Gioconda, 

Di quella sera en Guarujá 

Quando il mare te portava via 

E me chiamaste: "Aiuto, Marcello! 

La tua Gioconda ha paura di quest'onda" 

 

09 - Praça da Sé (1972) 

 

Praça da Sé 

Praça da Sé 

Hoje você é 

Madame estação Sé 

Quem te conheceu 

A alguns anos atrás 

Como eu te conheci 

Não te conhece mais 

Nem vai conseguir 

Te reconhecer 

Se hoje passa por aqui 

Alguém que já faz 

Algum tempo que não te vê 

Pouca coisa tem que contar 

Pouca coisa tem que dizer 

Vai pensar que está sonhando 
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É natural 

Nunca viu coisa igual 

Da nossa Praça da Sé de outrora 

Quase que não tem mais nada 

Nem o relógio que marcava as horas 

Pros namorados 

Encontrar com as namoradas 

Nem o velho bonde 

Dindindindindindin 

Nem o condutor 

Dois pra light e um pra mim 

Nem o jornaleiro 

Provocando o motorneiro 

Nem os engraxate 

Jogando caixeta o dia inteiro 

Era uma gostosura 

Ver os camelô 

Correr do fiscal da prefeitura 

É o progresso 

É o progresso 

Mudou tudo 

Mudou até o clima 

Você está bonita por baixo 

Só indolá pra ver 

Mas não vá sozinho, meu senhor 

Que o senhor vai se perder 

Praça da Sé 

Praça da Sé 

Hoje você é 

Madame estação Sé 
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10 - Viaduto Santa Efigênia (1965) 

 

Venha ver 

Venha ver eugênia 

Como ficou bonito 

O viaduto santa efigênia 

Venha ver 

Foi aqui, 

Que você nasceu 

Foi aqui, 

Que você cresceu 

Foi aqui que você conheceu 

O seu primeiro amor 

Eu me lembro 

Que uma vez você me disse 

Que um dia que demolissem o viaduto 

Que tristeza, você usava luto 

Arrumava sua mudança 

E ia embora pro interior 

Quero ficar ausente 

O que os olhos não vê 

O coração não sente 

 

Paulo Emílio Vanzolini 

 

01 – Capoeira do Arnaldo (1967) 

 

Quando eu vim da minha terra 

Passei na enchente nadando 

Passei frio, passei fome 

Passei dez dias chorando 

Por saber que de tua vida 

Pra sempre estava passando 

Nos passo desse calvário 
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Tinha ninguém me ajudando 

Tava como um passarinho 

Perdido fora do bando 

Vamo-nos embora, ê ê 

Vamo-nos embora, camará 

Presse mundo afora, ê ê 

Presse mundo afora, camará 

Quando eu vim da minha terra 

Veja o que eu deixei pra trás 

Cinco noivas sem marido 

Sete crianças sem pai 

Doze santos sem milagre 

Quinze suspiros sem ai 

Trinta marido contente 

Me perguntando "já vai?" 

E o padre dizendo às beata 

"Milagre custa, mas sai" 

Vamo-nos embora, ê ê (...) 

Quando eu vim da minha terra 

Num sabia o que é sobrosso 

Sabença de burro velho 

Coragem de tigre moço 

Oração de fechar corpo 

Pendurada no pescoço 

Rifle do papo-amarelo 

Peixeira de cabo de osso 

Medalha de Padre Ciço 

E rosário de caroço 

Pra me alisar pêlo fino 

E arrepiar pêlo grosso 

Que eu saí da minha terra 

Sem cisma 

Susto ou sobrosso 

Vamo-nos embora, ê ê (...) 
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Quando eu vim da minha terra 

Vim fazendo tropelia 

Nos lugar onde eu passava 

Estrada ficava vazia 

Quem vinha vindo, voltava 

Quem ia indo, não ia 

Quem tinha negócio urgente 

Deixava pro outro dia 

Padre largava da missa 

Onça largava da cria 

E os pai de moça donzela 

Mudava de freguesia 

Mas tinha que fazer força 

Porque as moça num queria 

Vamo-nos embora, ê ê (...) 

Eu sai da minha terra 

Por ter sina viageira 

Cum dois meses de viagem 

Eu vivi uma vida inteira 

Sai bravo, cheguei manso 

Macho da mesma maneira 

Estrada foi boa mestra 

Me deu lição verdadeira 

Coragem num tá no grito 

E nem riqueza na algibeira 

E os pecado de domingo 

Quem paga é segunda-feira 

Vamo-nos embora, ê ê (...) 

 

02 – Praça Clóvis (1967) 

 

Na praça Clóvis 

Minha carteira foi batida 

Tinha vinte e cinco cruzeiros 
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E o teu retrato 

vinte e cinco 

Eu, francamente, achei barato 

Pra me livrarem 

Do meu atraso de vida 

Eu já devia ter rasgado 

E não podia 

Esse retrato cujo olhar 

Me maltratava e perseguia 

Um dia veio o lanceiro 

Naquele aperto da praça 

vinte e cinco 

Francamente foi de graça 

Na praça Clóvis (...) 

 

03 – Ronda (1951) 

 

De noite eu rondo a cidade 

A lhe procurar, sem encontrar 

No meio de olhares espio 

Em todos os bares 

Você não está 

Volto prá casa abatida 

Desencantada da vida 

O sonho, alegria me dá 

Nele você está 

Ah! Se eu tivesse 

Quem bem me quisesse 

Esse alguém me diria 

Desiste, essa busca é inútil 

Eu não desistia 

Porém com perfeita paciência 

Volto a te buscar 

Hei de encontrar 
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Bebendo com outras mulheres 

Rolando dadinhos 

Jogando bilhar 

E nesse dia então 

Vai dar na primeira edição 

Cena de sangue num bar 

Da avenida São João 

Ah! Se eu tivesse 

Quem bem me quisesse 

Esse alguém me diria 

Desiste, essa busca é inútil 

Eu não desistia 

Porém com perfeita paciência 

Volto a te buscar 

Hei de encontrar 

Bebendo com outras mulheres 

Rolando dadinhos 

Jogando bilhar 

E nesse dia então 

Vai dar na primeira edição 

Cena de sangue num bar 

Da avenida São João 

 

04 – Samba erudito (1967) 

 

Andei sobre as águas 

Como São Pedro 

Como Santos Dumont 

Fui aos ares sem medo 

Fui ao fundo do mar 

Como o velho Picard 

Só pra me exibir 

Só pra te impressionar 
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Fiz uma poesia 

Como Olavo Bilac 

Soltei filipeta 

Pra ter dar um Cadillac 

Mas você nem ligou 

Para tanta proeza 

Põe um preço tão alto 

Na sua beleza 

E então, como Churchill 

Eu tentei outra vez 

Você foi demais 

Pra paciência do inglês 

Aí, me curvei 

Ante a força dos fatos 

Lavei minhas mãos 

Como Pôncio Pilatos 

Andei sobre as águas (...) 

 

05 - Samba do suicídio (1967) 

 

Que eu andei mal não é segredo 

Duro como um rochedo 

E jogando sem sorte 

Poeta de morte no esporte 

E no amor sempre mau sucedido 

Um dia abatido pegando jornal 

Pra me servir de colchão 

Ao estendê-lo no chão 

Li uma notícia que confirmou a minha opinião 

Estava dura e nana 18 suicídios naquela semana 

Com a notícia assim lida 

Encontrei a saída 

Do problema e da vida 

Sem perda de um minuto 
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Subi no viaduto 

E atirei-me no espaço 

Meu D'us mas que fracasso 

Eu estava tão consumido 

Que um ventinho distraído 

Que estava a soprar 

Foi me levando pelo ar 

Pra me largar num fio 

No alto de santana 

Voltei a pé para a cidade 

O que levou uma semana 

Voltei ao problema 

Por outro sistema 

E tomei formicida 

E tive a maior surpresa de minha vida 

Descobrindo assim 

Que o que andavam servindo 

Aqui no botequim 

Não era tatuzinho 

Chá de briga 

Era tatu mesmo 

O fazedor de orse de formiga 

Me deu um frio na barriga 

E um calor no duodeno 

Aí fiz a pele do galego 

Que é pra largar mão de veneno 

Penso então que o que mais me convém 

É ficar embaixo do trem 

Que assim é certo eu entrar bem 

Sem pensar mais 

Eu corri para o Brás 

E joguei a carcaça embaixo de 

Maria fumaça de 28 vagões 

E nestas condições 
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O resultado foi fatal 

Vejam a notícia no jornal 

Pavoroso descarrilhamento na central 

Deu tanto morto e estrupiado 

Que eu fiquei meio chateado 

Procuro então um padre confessor 

Que me aconselhou 

Moço não seja tolo 

E meta um tiro no miolo 

Mas bom senhor pois não deu senhor 

Eu tenho corpo fechado 

Na tenda paz zulu 

Duro em colchete embala 

E a durindana assim resvala em meu peito nu 

Por esse lado eu não dou chance pra urubu 

Nem vou morar lá no caju. 


