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2  
oS foliõeS pauliStanoS noS carnavaiS 

maSSificadoS doS anoS 1950

O Odeon poderá abrigar comodamente 10.000 pessoas, em seus 
salões, sendo que só no principal existem 50 camarotes e centenas de 
mesas numeradas, além de dependências complementares. Os fre-
quentadores dos bailes do Odeon terão um serviço de bar e “buffet” 
organizado com todo o rigor. (O Estado de S. Paulo, 1o/2/1950, p.7)

O ano de 1950 iniciou-se sob a expectativa dos brasileiros em 
relação às eleições presidenciais de 3 de outubro. As candidaturas 
polares de Getúlio Vargas, pelo Partido Trabalhista Brasileiro e Par-
tido Social Progressista (PTB/PSP), e Eduardo Gomes, pela União 
Democrática Nacional (UDN)1 – ainda que houvesse outros candi-
datos –, prenunciavam embates e realinhamentos políticos em prol 
de mudanças, já em curso, na economia do país, apoiadas na indus-
trialização e urbanização. No campo cultural, as perspectivas acena-
vam em direção à valorização das expressões culturais dos segmentos 
populares, respondendo aos desafios da crescente urbanização das 
cidades brasileiras e dos debates sobre o sentido da arte e da cultura 
na definição da brasilidade perquirida e redesenhada na conjuntura.

 1 Getúlio Vargas foi eleito com 48,76% de votos (3.849.040 votos), com o apoio 
do PTB e PSP (partido de Adhemar de Barros), aliança que fez parte do acordo 
político para viabilizar a eleição. 
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100  ZÉLIA LOPES DA SILVA

Essas projeções e desafios de tempos de mudanças certamente 
tinham seus desdobramentos em expressões culturais diversas, e os 
carnavais não ficaram livres de suas interposições. Assim, dando con-
tinuidade às reflexões anteriores, o foco da análise dos carnavais dos 
paulistanos dos anos 1950 delineia-se na busca de seu perfil, conside-
rando que tais festejos moldam-se por uma estrutura de massificação 
de seus bailes, que passam a ocorrer em amplos espaços destinados a 
uma multidão de foliões, características essas que se confundem com a 
própria capital, metrópole em constante aceleração. A nova realidade 
requer que se perscrute sobre a população que passou a habitá-la e de 
que forma ocupava seus espaços, notadamente durante as folganças 
carnavalescas.2

Embora o foco não seja esmiuçar quem eram esses “paulistanos” – 
suas origens, composição étnica, expressões culturais –, nem mesmo 
rastrear os seus “perfis”, é possível dizer que a cidade de São Paulo, 
no decorrer dos anos, recebeu contingentes populacionais de forma 
sistemática, o que certamente produziu profundas transformações 
no seu dia a dia. Em 1920, por exemplo, moravam na cidade 579.033 
pessoas; em 1940 já havia 1.300.000 habitantes; em 1950 esse contin-
gente aumentou para 2.198.096 e em 1960 chegou a 3.666.701 habi-
tantes (Prado Jr., 1998, p.60). A Tabela 1, a seguir, indica a dimensão 
desse crescimento, de 1950 a 1980:

 2 A análise dos folguedos carnavalescos ocorridos ao longo dos anos 1950 apre-
senta alguns desafios aos pesquisadores que se defrontam com interpretações já 
consagradas (Queiroz, 1992) sobre o seu perfil, as quais remetem a certo modelo 
de folguedo que teria vigorado em todo o país, a partir de então, tendo nas esco-
las de samba o seu sustentáculo. Essa redefinição das brincadeiras de Momo foi 
apontada como resultante das transformações ocorridas no país, processo que foi 
bastante acentuado em São Paulo, que sofreu intensa urbanização e industria-
lização, redefinindo o perfil da cidade e de seus habitantes. Porém, o que falta 
avaliar é em que medida esse processo afetou a festa de Momo e de que forma 
esses carnavais distinguiram-se dos brincados em anos anteriores. E saber em 
que medida as escolas de samba tiveram esse papel preponderante em São Paulo.
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Tabela 1 – Município de São Paulo – 1950 a 1980
Anos População total
1950 2.198.096

1960 3.666.701

1970 5.924.615

1980 8.493.226

Fonte: IBGE, Censos Demográficos e Emplasa.

A explosão demográfica em curso implicou também a redefinição 
de seus diversos locais de lazer e o surgimento de outros que fossem 
capazes de atender a diversidade de sua população. Nesse processo, 
evidencia-se uma cultura do consumo em fase de afirmação que, nos 
anos 1950 e 1960, amparava-se na emergência do crediário e também 
nas generalizações de impulso de consumo cujos desdobramentos 
foram os seguintes, segundo Anna Cristina Figueiredo:

A valorização do lazer em detrimento do trabalho, a exaltação da 
juventude, a “coação” à felicidade, o hedonismo, a ênfase da perso-
nalidade e da esfera privada dos indivíduos, a utilização do critério de 
status para diferenciá-los no lugar do critério de classe, a fetichização 
da mercadoria levada a seu ponto extremo, o intercâmbio de signifi-
cados entre os objetos e o uso deles para mediar as relações humanas, a 
subversão da noção de poupança, a compulsão ao consumo, tudo isso 
expandiu-se velozmente, de 1954 a 1964. (Figueiredo, 1998, p.114)

Os sinais dessas mudanças manifestaram-se também nos momen-
tos de celebrações dos festejos de Momo, com o aproveitamento de 
espaços que se reorganizaram para receber uma multidão de foliões, 
como o Pacaembu (O Estado de S. Paulo, 18/2/1950, p.7), os par-
ques, o Aeroporto de Congonhas e o Cine Odeon (este último passou 
a promover, até 1954, gigantescos bailes carnavalescos). Tais infor-
mações aparecem no noticiário dos jornais pesquisados, Folha da 
Manhã, Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo, que publicaram a 
programação dos bailes e demais atividades oferecidas pelos clubes, 
centros e associações profissionais, parques e cinemas da cidade. 
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Outras evidências desse processo de mudanças aparecem nos trajes 
dos foliões, que se destacam pelo estilo simples e despojado das rou-
pas, cada vez mais curtas, mostrando os corpos jovens numa clara 
exaltação da juventude, muito embora as fantasias (já raras) apareçam 
nessas festividades.

Tais transformações na sociedade brasileira exigem um olhar 
atento aos traços dos festejos e, também, requerem o diálogo com 
interpretações já consagradas, como as de Maria Isaura Pereira de 
Queiroz (1992) e Olga von Simson (2007), tendo em vista que suas 
leituras delineiam um modelo de carnaval que teria vigorado em todo 
o país, a partir da década de 1950, tendo como sustentáculo as escolas 
de samba, originárias de seus vínculos comunitários, diferentemente do 
que sinalizam as pesquisas recentes, as quais enfatizam o reforço da per-
sonalidade e da esfera privada dos indivíduos, a sua vez originados do 
contínuo processo de massificação em curso, uma conformação antí-
poda àquela estrutura. Tal paradigma é apontado como consequência 
das transformações ocorridas no país decorrentes da industrialização 
e da acelerada urbanização das capitais brasileiras. Em São Paulo, 
o processo de intensa urbanização redefiniu o perfil da cidade e de 
seus habitantes e, também, de suas práticas culturais, entre as quais 
se destacavam as festividades de Momo que, na leitura consagrada, 
projetavam as escolas de samba. Será que essas mudanças estruturais 
teriam a força para mudar os sentidos dos folguedos sem alterar seu 
núcleo comunitário? As escolas de samba emergentes ficaram imunes 
a esse processo a ponto de tornarem-se preponderantes em São Paulo 
e redefinirem o perfil dos festejos?

Concomitantemente a essas projeções, detecta-se, nessa década, 
a permanência de traços nacionalistas no campo cultural que se 
expressam distintamente nos governos de Getúlio Vargas e de Jus-
celino Kubitschek. Mesmo assumindo novo formato, as discussões 
sobre o perfil de brasilidade buscavam referência, cada vez mais, nas 
expressões culturais populares, o que não significa que atrelassem 
essa conformação a aspectos ideológicos do ideário nacional-desen-
volvimentista, fosse na versão identificada com Vargas, ou na variante 
com seus traços de modernidade, atribuída a Juscelino Kubitschek.
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Independentemente dessas modelações, há consenso na historio-
grafia de que os sentidos de brasilidade que definem o período plas-
mam-se em intervenções culturais resultantes de debates em torno de 
questões artísticas, como esclarecem Marcelo Ridenti (2014) e Meize 
Lucas (2008), abrindo caminho à emergência, posteriormente, do 
Cinema Novo e de outras expressões culturais na década de 1960. E, 
também, propiciando o aparecimento da proposta cinematográfica 
do gênero chanchada, que usa a linguagem e os tipos comuns das ruas, 
garantindo sucesso ao gênero e a chancela de “cinema nacional”. Inte-
ressa, neste texto, demarcar a proposta chanchadesca que se impôs 
nessa conjuntura, ao concretizar a massificação do cinema nacional, 
usando a paródia para atingir o público em geral. Para isso, tal ver-
tente construía tipos que remetiam ao caipira e ao negro, cujos valores 
e modos de vida apareciam como protótipos da cultura nacional. O 
gênero utilizava-se do samba e do Carnaval na construção dos enre-
dos dos filmes (Maziero, 2001) e recorria à paródia como estratégia 
discursiva para refletir sobre os valores e elementos de composição da 
cultura brasileira em oposição à cultura americana, expressa nos fil-
mes de Hollywood que invadiam os cinemas brasileiros. Tal perspec-
tiva, no plano simbólico, projetava papel significativo ao Carnaval, 
visto como expressão cultural capaz de agregar os diversos aspectos 
conformadores da cultura brasileira, como o samba, os batuques e 
outras expressões culturais populares.

Alguns desses elementos cunhavam-se no dia a dia dos eventos: 
nos cenários e espaços cenográficos, nos trajes e fantasias, ainda que 
a cobertura dos carnavais feita pelos jornais O Estado de S. Paulo, 
Correio Paulistano e Folha da Manhã, ao longo da década, raramente 
trouxesse informações em relação aos temas que serviam de mote aos 
muitos bailes (mesmo considerando o papel preponderante assumido 
pelos clubes e demais espaços congêneres de sociabilidade que se 
constituíam no núcleo irradiador dessas folganças e não mais os car-
navais de rua, como em décadas anteriores) e aos desfiles de cordões e 
escolas de samba. Os indícios desse ideário são mais visíveis nos trajes 
dos foliões, cada vez mais despojados, independentemente do apare-
cimento de certos tipos como a baiana e seus balangandãs divulgados 
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por Carmem Miranda na década de 1940, forjados para tornar-se 
símbolos de brasilidade, como observa Danilo Bezerra (2012) em suas 
pesquisas sobre os carnavais do Rio de Janeiro daquele período. As 
fantasias e as máscaras, apesar de ainda referências aos foliões desses 
tempos nomeados de modernos, não eram as únicas, o que permite 
pensar que os festejos e suas expressões plásticas, pela sua pluralidade, 
iam além das posturas nacionalistas da conjuntura, isso se considerar-
-se os múltiplos focos de seu acontecer disseminados pelo social.

As pesquisas realizadas nas diversas fontes corroboram, por 
um lado, alguns traços da cartografia dessas folganças que já estava 
delineada na década anterior: sua concentração nos espaços fecha-
dos dos clubes, associações profissionais e esportivas, e nos cine-
mas da cidade, com efetivo deslocamento para os bairros. Por outro 
lado, essas modificações no perfil da folia sinalizavam em direção 
às mudanças ocorridas na cidade, que a cada ano recebia mais habi-
tantes, originários de várias partes do Brasil e do exterior, os quais 
certamente contribuíam para o aparecimento de outros locais de 
sociabilidade capazes de abrigar as suas práticas socioculturais afi-
nadas aos seus valores.

Mas, nesse processo, significativos esforços foram feitos para 
“reanimar” os carnavais de rua nos lugares já tradicionais dessas 
manifestações, como a Avenida São João, que fora palco das exibi-
ções oficiais de outras modalidades de folganças, e retomadas com as 
encenações dos blocos, cordões e escolas de samba. E, igualmente, os 
carnavais programados (oficiais ou não) para Vila Esperança, Mooca 
e Parque do Ibirapuera. Porém, a espacialização dos carnavais da 
cidade se dava com a ocorrência desses festejos no centro da cidade 
(lugar consagrado ao carnaval de rua), enquanto nos bairros3 ela ocor-
ria muitas vezes em locais fechados como os clubes e agremiações, 
mas também nas ruas.

 3 Os bairros, anteriormente, eram os locais que concentravam os clubes, cinemas 
etc. Ainda que desenvolvessem animados bailes durante os carnavais, o foco de 
alguns desses organizadores estava voltado para os desfiles de rua que ocorreriam 
no centro da cidade. 
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Os bairros, que estruturam a cartografia da cidade, acolheram 
os moradores dessa metrópole em expansão e foram os responsá-
veis pelos eventos dedicados a Momo que se realizaram em seus 
diversos espaços de sociabilidade, localizados no centro (ampliado) da 
cidade – Praça da República (Teatro Municipal, Mappin Store), Rua 
da Consolação, Avenida Paulista (Trianon) – e em outros bairros ou 
regiões, como Vila Mariana, Pinheiros, Brás, Mooca, Vila Esperança, 
Vila Califórnia, Tatuapé, Penha, Tucuruvi, Lapa, Santo Amaro etc.

Os Gráficos 1 e 6 (este último apresentado mais adiante), elabo-
rados com base em informações da imprensa, permitiram a sistema-
tização de uma tipologia possível dessas sociedades envolvidas na 
organização dos carnavais da cidade, ao prepararem os bailes para 
os seus associados entre os anos 1950 e 1959, indicando que os clu-
bes, as associações (profissionais, étnicas, regionais e culturais) e os 
cinemas tiveram um papel decisivo na estruturação dos carnavais no 
decurso dessa década. No Gráfico 1, os clubes, cinemas e associações 
destacam-se na oferta de atividades aos foliões, associados ou não.

Gráfico 1 – Bailes carnavalescos na cidade de São Paulo

1950 1951 1952 1953 1954 1955

Clubes Associações Centros Cinemas
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Fontes: Folha da Manhã,11/1/1950, p.7; 18/2/1950, p.7; O Estado de S. Paulo, 
21/2/1950, p.7; 3/2/1951, p.5; 19/2/1952, p.8; 9/2/1953, p.13; 21/2/1954, p.17; 
Correio Paulistano, 8/2/1953, p.21; 2/3/1954, p.5; 15/2/1955, p.8.
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Outro aspecto geral que se observa em relação aos festejos carna-
valescos ao longo da primeira metade da década de 1950, presente 
nesse gráfico (e também no Gráfico 6), é a variedade dos espaços 
festivos – clubes, associações, centros e cinemas – que atendiam aos 
foliões, cujas atividades destinavam-se a um público específico, o 
associado e seus familiares. Mas, em alguns casos, esses espaços tam-
bém ofereciam oportunidades de participação aos foliões pagantes. 
Nesta última modalidade, durante os dias carnavalescos até 1954, o 
Cine Odeon se apresentava ao público reivindicando o seu lugar, na 
tradição memorialística dos carnavais da cidade, uma prerrogativa 
partilhada por alguns clubes da capital, a exemplo de Os Tenentes 
do Diabo e do Clube dos Fenianos.

As informações sinalizam que os palcos dos festejos encontravam-
-se espalhados pela cidade, o que certamente o calendário de eventos 
publicados pelos jornais da capital não conseguia cobrir, sendo sua 
listagem apenas indicativa de algumas possibilidades e não da tota-
lidade do que acontecia nesses dias festivos, considerando que os 
alvarás de autorização da polícia para os bailes e demais eventos eram 
significativamente superiores à listagem de bailes, publicada pelos 
jornais diários, como assinalado anteriormente.

Essas mudanças igualmente se manifestam na expansão dos meios 
de comunicação de massa, notadamente as rádios, como demonstrado 
no capítulo anterior. Apesar de haver o crescimento da radiodifusão, 
os jornais não perderam a primazia, pois desde a década de 1940 apa-
reciam associados às rádios na promoção de atividades conjuntas na 
organização dos carnavais da cidade, não obstante também desen-
volvessem aspectos dos carnavais de rua, concursos específicos etc. 
Essa participação se manteve nos anos 1950, com o Centro Paulista 
dos Cronistas Carnavalescos (C.P.C.C.) – formado por profissionais 
vinculados a alguns jornais (os cronistas de O Estado de S. Paulo não 
faziam parte dele) –, que ainda participava ativamente dos carnavais.

Por se tratar de festa cíclica, aparentemente ela segue o mesmo 
roteiro, o que não é a perspectiva aqui assumida e muito menos o seu 
desenrolar, mesmo que ao término desses festejos as rotinas recome-
cem, para novamente serem quebradas no ano seguinte. Isso significa 
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dizer que esses dias festivos são antecedidos por diferentes tipos de 
ações e atividades pré-carnavalescas – a preparação dos espaços ceno-
gráficos, os ensaios das performances diversas, os bailes, as batalhas 
de confete, os concursos das rainhas e princesas do Carnaval, os con-
cursos de músicas –, bem como de definição pelas autoridades dos 
pré-requisitos para a preparação dos eventos por seus responsáveis: 
os clubes, as entidades diversas e os foliões individuais, que também 
agregavam sua rede de relações em seus espaços privados.

O outro lado dos preparativos envolvia decisões daqueles que pre-
tendiam participar das festividades nos espaços públicos ou fechados, 
as quais abrangiam a difícil escolha das fantasias, o(s) local(is) do(s) 
evento(s) onde brincar (?!), a aquisição dos ingressos e mesas, os alva-
rás, se era responsável por algum agrupamento ou pela promoção de 
bailes particulares. Mas isso não significava um roteiro único e igual 
ao ano anterior, nem algo que poderia ser reciclado como as “luzes das 
festas natalinas”, como insistem alguns cronistas sobre a ressignifica-
ção desses artefatos para adequar os mesmos espaços aos novos motes 
e cenografias, agora de caráter profano, dedicadas ao deus da galhofa.

Definidos os cenários, expostos no calendário dos eventos, alguns 
de seus protagonistas entravam em cena: a imprensa (jornais e rádios), 
mediada pelo C.P.C.C., composto por cronistas ligados a alguns jor-
nais; as associações de lojistas, a Associação Comercial e a Munici-
palidade, para garantir a retomada dos carnavais de rua, na Avenida 
São João, no Vale do Anhangabaú e, posteriormente, no Parque do 
Ibirapuera, no período pré-carnavalesco (as batalhas de confete pro-
gramadas para os diversos bairros da capital) e nos dias dedicados a 
Momo. Em 1951, 1952 e 1954 os desfiles foram programados para a 
Avenida São João e, em 1955, essas encenações deslocaram-se para o 
Parque do Ibirapuera. Essas atividades passaram também a ser pro-
gramadas em diversos pontos da cidade, sobretudo nos bairros cujos 
clubes, associações e cinemas eram referências carnavalescas dessas 
localidades, o que permitia a organização das batalhas de confete e a 
montagem dos tablados para os bailes em espaços públicos. Algumas 
imagens publicadas pelos jornais diários realçam o sucesso e o entu-
siasmo dos participantes nesses eventos.
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O Quadro 1 traz os nomes de alguns desses espaços de sociabili-
dade que desenvolveram atividades durante os festejos de Momo de 
1950 a 1954, na cidade de São Paulo.

Quadro 1 – Bailes na cidade de São Paulo – 1950 a 1954

Ano Bailes nos clubes, cinemas e demais espaços de 
sociabilidade Fonte

1950

Clube Municipal (baile no Trianon), Esporte 
Clube Pinheiros (18, 19, 20, 21/2/1950), Clu-
be Atlético Juventus, Pacaembu (18, 19, 20,21), 
Tênis Clube Paulista (21/2), Tatu Clube (Santa-
na), Clube Piratininga, Baile dos Artistas, Clube 
Atlético Recreativo, Clube dos Fenianos Carna-
valescos (18, 19, 20, 21), Clube Ginástico, A.E. 
Floresta, Clube dos Evoluídos, Clube Marconi, 
Parque Changai, Sociedade Sul Rio-Grandense, 
Centro Cultura e Progresso, Associação Atlé-
tica S. Paulo, Associação Atlética Ramenzoni, 
Associação José do Patrocínio, Centro do Profes-
sorado Paulista – CPP, Centro Independência, 
Centro Gaucho, Cine Odeon (18, 19, 20, 21), 
Cine Oberdan (Brás, 18, 19, 20, 21), Cine Estre-
la, Cine Califórnia (Vila Califórnia), Cine Phenix 
(Vila Mariana), Cine S. Jorge (Tatuapé, 18, 19, 
20, 21), Cine Penha (Penha, 18, 19, 20, 21), Cine 
Vogue (Santana, 18, 19, 20, 21), Teatro Munici-
pal (Centro)

O Estado de S. 
Paulo, 21/2/1950, 

p.7.

1951

Cine Odeon, Cine Penha (Penha), Cine Cali-
fórnia (Vila Califórnia), Cine Oberdan (Brás), 
Cine S. Jorge (Tatuapé), Cine S. Francisco (Santo 
Amaro), Tênis Clube Paulista, Clube Atlético 
Paulistano, Clube Regatas Tietê, Esporte Clube 
Pinheiros, Lord Clube, Clube dos Artistas, Clu-
be Ginástico Paulista, Royal Bank Clube, Minas 
Gerais F.C., Clube Municipal, Nelsonia Clube, 
Clube Atlético Juventus, Arakan Clube, Clube 
Militar de São Paulo, Texano Clube de S. Paulo, 
Mappin Stores Clube, Assoc. Empregados do 
Comércio, Associação Atlética Banco do Brasil, 
Associação Atlética S. Paulo, Associação Por-
tuguesa de Desportos, Sociedade Sul Rio-Gran-
dense, Centro Gaúcho, Centro do Professorado 
Paulista.

O Estado de S. 
Paulo, 7/1/1951, 

p.7;
O Estado de S. 

Paulo, 1o/2/1951, 
p.7;

O Estado de S. 
Paulo, 3/2/1951, 

p.5.
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1952

Arakan Clube, que promoveu bailes nos dias 24 
e 26/2, nos salões do Clube Paulistano, Jardim 
América; o Royal Clube, cujos bailes nos dias de 
Carnaval foram realizados no Cine São Pedro; e 
o Marconi Clube, que programou os seus bailes 
carnavalescos para o Cine São Caetano.

Correio Paulistano, 
15/2/1952, p.5

1953

Pacaembu, Lorde Clube, Associação dos Em-
pregados do Comércio, Centro do Professorado 
Paulista, Cine Estrela, S.C. Corintians Paulis-
ta, Associação Atlética Banco do Brasil, Clube 
Municipal, Clube dos Evoluídos, S. E. Palmei-
ras, Minas Gerais F. C., Marconi Clube, Arakan 
Clube

Correio Paulistano, 
7/2/1953, p.6.

1954

Cine Odeon, Clube Atlético Paulistano, Esporte 
Clube Pinheiros, Instituto dos Engenheiros, o 
Clube dos Oficiais da Força Pública, Círculo 
Militar de São Paulo, Sociedade Harmonia de 
Tênis, Centro Gaúcho, Ipê Clube, C.R.Tiete, 
E.C. Corintians, Cine Carlos Gomes, Cine 
Oberdan, Cine S. Jorge, Royal Clube, Clube 
dos Evoluídos, Circolo Italiano, Tênis Clube 
Paulista, Sociedade Sul Rio-Grandense, Cine S. 
Francisco e Cine Oberdan

O Estado de S. 
Paulo, 21/2/1954, 

p.17

As especificidades dessas folganças durante a primeira metade da 
década de 1950 serão analisadas a seguir, com o intuito de demarcar 
o que há de comum e também as diferenciações que se manifestam, 
envolvendo os brincantes e as suas formas de organizar sua partici-
pação, antes e durante os Dias Gordos.

2.1. As práticas carnavalescas dos brincantes em 
tempo de massificação

Os festejos carnavalescos dos anos de 1951 a 1953 ocorreram nos 
meses de janeiro e fevereiro, enquanto os do ano de 1954 se deram 
nos meses de fevereiro e março (27 e 28/2 e 1o e 2/3/1954). Todos 
eles foram marcados por bailes realizados nos clubes e demais espaços 
adornados, seguindo os parâmetros exigidos.

Os gráficos que sistematizam informações relativas aos anos de 
1950 a 1953 e de 1958 evidenciam que os clubes congregaram a maior 
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parte dos foliões – 1950 (45%), 1951 (50%), 1952 (43%), 1953 (30%), 
1958 (37%) –, vindo, em seguida, os cinemas – 1950 (16%), 1951 
(23%), 1952 (29%), 1953 (15%) – e, na sequência, as associações – 1950 
(14%), 1951 (17%), 1952 (28%), 1953 (40%), 1958 (38%) –, embora 
haja oscilações nos registros. Isso se deve ao fato de esses dados serem 
indicativos de parte dos eventos que ocorreram na cidade e não da sua 
totalidade, pois as informações publicadas pelos jornais dependiam 
do envio, pelas agremiações, de seus calendários, o que estava longe 
dos alvarás expedidos pelas autoridades da segurança pública, con-
siderando a obrigatoriedade da medida.

Outro aspecto falho desses registros refere-se à cobertura feita 
pela própria imprensa, que não apreendia o conjunto das manifes-
tações carnavalescas que propiciaram a homens e mulheres de todas 
as idades (as crianças e os jovens também fizeram parte desse pro-
cesso, ainda que não sejam estudados aqui) dias dedicados ao pra-
zer. Os pândegos, embora subordinados a regras, manifestaram 
em suas performances (às vezes registradas por algum fotógrafo) os 
seus sonhos de liberdade, momentâneos, inscritos nas sociabilidades 
carnavalescas.

Além desses dados sobre os eventos carnavalescos – bailes e bata-
lhas de confete ocorridos pela cidade –, merecem destaque, por um 
lado, as ações meritórias, pré-carnavalescas, recorrentes na primeira 
metade da década, envolvendo senhoras da elite e, também, os setores 
artísticos visando apoio à Casa do Ator. Por outro lado, nesse mesmo 
diapasão, ocorreram os megabailes destinados aos foliões (indife-
renciados) pagantes, organizados nos espaços fechados, em alguns 
lugares, com ênfase para os bailes programados pelo Cine Odeon, 
durante os Dias Gordos.

Também nesses anos aparecem em cena as articulações entre as 
manifestações carnavalescas e as expressões fílmicas expostas no 
gênero chanchadesco, que evidenciam indícios do processo de mas-
sificação da sociedade brasileira no campo cultural, como já apontado 
anteriormente.
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2.1.1. As folganças carnavalescas na primeira metade 
da década de 1950

As peculiaridades dos folguedos serão analisadas ano a ano, pro-
curando realçar os seus traços cotidianos, seguindo os registros frag-
mentários de seu acontecer.

Os carnavais do ano de 1950, por exemplo, definiram-se por inten-
sas atividades durante o período pré-carnavalesco e durante os dias 
dedicados a Momo. Os bailes pré-carnavalescos ocorreram em alguns 
clubes novos e também naqueles já tradicionais na cidade, e ainda em 
residências, e tinham múltiplas finalidades, as quais iam desde pro-
piciar diversão aos pândegos até a arrecadação de fundos para causas 
meritórias envolvendo instituições hospitalares ou culturais.

Nesse ano, a Sociedade Harmonia de Tênis, no dia 11 de fevereiro, 
como era uma prática antiga, ofereceu baile aos sócios, aos convidados 
e aos seus filhos. Já as senhoras da sociedade paulistana, por exemplo, 
apareceram em cena organizando bailes pré-carnavalescos para insti-
tuições culturais da cidade, também no dia 11 daquele mês. Um dos 
bailes previsto para os salões do Trianon tinha a finalidade de arre-
cadar recursos em benefício do Museu de Arte Moderna (MAM). O 
tema “Vitória do mau gosto” deveria servir de mote às fantasias e à 
decoração do espaço. A proposta era a “ridicularização do mau gosto” 
(O Estado de S. Paulo, 1o/2/1950, p.7). Na mesma data de 11 de feve-
reiro, outro grupo de senhoras da sociedade paulistana realizou, na 
residência de Alzira C. Leônidas, consulesa da Grécia, um baile pré-
-carnavalesco em benefício do Tertúlia Clube, “para que (a institui-
ção) possa atender seus objetivos artísticos e culturais”. A comissão 
organizadora era formada pelas senhoras Marília de Almeida Prado, 
Marília Escobar Pires, Alzira C. Leônidas, Walfrido Alves de Lima, 
Oswaldo Corrêa e Maria José Dupré.

O jornal O Estado de S. Paulo empenhou-se na divulgação do 
baile em prol do MAM, inclusive mostrando ao público, em foto, a 
fachada do Trianon em processo de elaboração do cenário carnava-
lesco, o que era indicativo de seu apoio para que o evento alcançasse 
os seus propósitos.
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Figura 1 – Trianon – O Estado de S. Paulo, 11/2/1950, p.7.

Os “Bailes dos Artistas” também receberam certo destaque na 
imprensa e, em alguns anos, os eventos pré-carnavalescos eram des-
tinados à Casa do Ator. Em 1950, esses bailes estavam programados 
para ocorrer antes dos Dias Gordos, nos Cines Olímpia (15 e 17/2) e 
Coliseu (16/2), com o patrocínio do Minas Gerais F. C. e do Royal, 
cuja programação previa a coroação da “Rainha dos Artistas” (baile 
do dia 15/2) e os desfiles das escolas de samba. “Os preços dos ingres-
sos: para o Cine Olímpia, Cr$50,00; Coliseu Cr$100,00”.

Esse ambiente animado nos bailes pré-carnavalescos era conside-
rado fundamental para o sucesso dos folguedos posteriores, conforme 
sugerem os jornais Correio Paulistano e Folha da Manhã. A propa-
ganda e as fotos divulgadas dos foliões e folionas nos bailes dos clu-
bes e congêneres, nos carnavais de rua, atestam o envolvimento dos 
pândegos, nesses dois momentos.
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A estratégia dos organizadores na divulgação de seus bailes (O 
Estado de S. Paulo, 1o/2/1950, p.7) era atrair, para os salões, os 
foliões, sócios ou pagantes, evocando a tradição carnavalesca, bem 
como oferecer as novidades que ocorreriam durante o evento. O 
Odeon, além de evocar sua tradição carnavalesca nas peças publicitá-
rias de divulgação dos eventos, também se destacava pelas inovações, 
e ainda oferecia aos pândegos “dias e noites alucinantes”. Aliás, essa 
era a estratégia usada por todos os setores engajados nas festividades.

A listagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo dos clubes 
e demais espaços da cidade que ofereceram bailes aos seus associados 
e foliões durante esses dias de 1950, já citada no Quadro 1, indica que 
as agremiações atendiam um público segmentado da sociedade pau-
listana. Nesse rol apareciam clubes destinados às elites (Tênis Clube 
Paulista, Teatro Municipal etc.), aos segmentos médios (Clube dos 
Fenianos Carnavalescos, Tenentes do Diabo, Cine Odeon etc.), os 
espalhados pelos bairros da cidade que agregavam pessoas brancas 
de origem estrangeira (Clube Marconi, Esporte Clube Pinheiros 
etc.) e os que agregavam os segmentos populares, entre os quais os 
afrodescendentes (Associação José do Patrocínio), pessoas que bus-
cavam manter vínculos regionais (Centro Gaúcho, Sociedade Sul 
Rio-Grandense) ou voltados aos esportes, conforme é possível veri-
ficar pelo nome dos clubes (Clube Atlético Juventus), ou pelos locais 
destinados às práticas esportivas (como o Estádio do Pacaembu, em 
cujos salões ocorrem bailes carnavalescos), ou, ainda, vinculados a 
determinadas profissões, como o Centro do Professorado Paulista 
(CPP). Mas essas distinções não ficavam explicitadas, criando assim 
a ilusão de uma comunidade ampla e homogênea, sem distinção de 
classe, raça, nacionalidade ou região.

O Gráfico 2, a seguir, sistematiza, com base em informações dos 
jornais O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã, os tipos de espaços 
que esses foliões tinham à disposição:
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Gráfico 2 – Bailes carnavalescos em1950
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Fontes: O Estado de S. Paulo, 1o/2/1950, p.7; Folha da Manhã, 11/2/1950, p.7; 
14/2/1950, p.7.

Alguns desses ambientes destacavam-se por acionar uma infraes-
trutura de massificação do carnaval, com orquestras diversas para 
atender, ininterruptamente, a programação. Essa era a proposta do 
Cine Odeon, que se preparava para abrigar em seus salões uma mul-
tidão de 10 mil foliões diariamente, durante os Dias Gordos, como 
informa a notícia a seguir:

Com os seus tradicionais bailes, o Odeon continua sendo o maior 
reduto carnavalesco da Paulicea. Em seus três amplos salões, que são 
os maiores de São Paulo, o Odeon acolhe sempre uma entusiástica 
multidão de foliões, realizando os mais retumbantes bailes da cidade. 
E neste ano o Odeon suplantará os seus êxitos anteriores, oferecendo 
um grande espetáculo carnavalesco em três vesperais e quatro saraus. 
Os salões do Odeon estão recebendo uma ornamentação original e 
característica, em trabalho dos artistas decoradores Figurey e Gigi. A 
iluminação feérica e atraente, dará uma nota luminosa de rara beleza 
à ornamentação. Para que a folia não sofra interrupção nos três dias 
e quatro noites de Carnaval Odeon, grandes orquestras animarão 
os bailes. O Odeon poderá abrigar comodamente 10.000 pessoas, 
em seus salões, sendo que só no principal existem 50 camarotes e 
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centenas de mesas numeradas, além de dependências complemen-
tares. Os frequentadores dos bailes do Odeon terão um serviço de 
bar e “buffet” organizado com todo o rigor. (O Estado de S. Paulo, 
1o/2/1950, p.7)

A divulgação, além de sugerir ao folião a magia propiciada pelos 
espaços cenográficos, a iluminação especial, as orquestras e os ser-
viços de bar e buffet, afirmava que os pândegos vivenciariam “dias e 
noites alucinantes”. Essa promessa é feita por Arlequim, um dos íco-
nes carnavalescos, que aparece numa figura estilizada incitando-os a 
cair na folia sem pudor, conforme espera Momo, o deus da galhofa e 
dos prazeres ilimitados.

Propaganda dos bailes do Cine Odeon

Figura 2 – Propaganda do Odeon.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 17/2/1950, p.15.

O investimento em propaganda foi feito também pelo Cine Ober-
dan, do Brás, que convidava o paulistano para integrar-se aos festejos 
carnavalescos por meio da figura de um risonho Momo fantasiado 
de Arlequim que destacava “os quatro grandes bailes, com grandes 
orquestras e serviço de bar próprio”.
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Figura 3 – Propaganda do Oberdan.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 16/2/1950, p.23.

Afora os megabailes nos clubes e espaços que poderiam abrigar 
uma multidão, como o Odeon, o Oberdan (e o Ginásio do Pacaembu), 
também se promoveram bailes mais seletivos, como os do Teatro 
Municipal, dedicados aos foliões das elites. A notícia prometia “4 
noites e 3 tardes de intensa alegria, distinção e elegância” animadas 
por duas orquestras e com a ocorrência de concurso “em que serão 
conferidos valiosos prêmios às mais ricas fantasias” (O Estado de S. 
Paulo, 18/2/1950, p.7).

Nos bairros da capital, o folião também foi contemplado com 
espaços próprios, devidamente ornamentados, como os cinemas, que 
ofereceram bailes carnavalescos aos seus frequentadores: “Os locais 
desses bailes (eram os seguintes): Brás, Cine Oberdan; Vila Califór-
nia, Cine Califórnia; Vila Mariana, Cine Phenix; Tatuapé, Cine S. 
Jorge; Penha, Cine Penha e Santana, Cine Vogue” (“Carnaval nos 
bairros”, O Estado de S. Paulo, 18/2/1950, p.7).
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O jornal Folha da Manhã, na coluna “Carnaval”, desde o início 
do mês de fevereiro noticiava os preparativos feitos pelo C.P.C.C. 
para estruturar as diversas atividades que ocorreriam. O cronista 
Senador, personagem criado para a ocasião, noticiava os nomes dos 
clubes e congêneres que ofereceriam bailes e chamava a atenção dos 
“malcomportados” sobre o uso inadequado do lança-perfume, “que 
não deve ser atirado nos olhos dos outros [e] que não foi feito para 
isso. Quem assim faz não tem espírito carnavalesco; o seu espírito é 
de outra espécie....” (Folha da Manhã, 15/2/1950, p.7). O periódico 
noticiava, ainda, os bailes que ocorreriam na capital, além das bata-
lhas de confete em várias localidades. E, nesse dia, na Mooca, também 
ocorreu uma batalha de confete, organizada pelo Clube Juventus, 
bem como o coquetel, seguido de baile, em homenagem aos cronistas 
carnavalescos de São Paulo, oferecido pelo Clube Estrela da Saúde.

Em pleno Carnaval, novamente o cronista Senador, da Folha da 
Manhã (19/2/1950, p.2), noticiava os bailes que iriam ocorrer no 
domingo de Carnaval, conclamando os pândegos a cair na folia, inde-
pendentemente de terem dinheiro ou não, reforçando tratar-se de um 
momento excepcional de usufruir do hedonismo oferecido pelos três 
dias de folia. Por isso, “não tenham dó de cem, duzentos ou trezentos 
cruzeiros. A alegria que vocês desfrutarão vale milhares de vezes mais 
que esses cruzeiros desvalorizados”:

O jornal O Estado de S. Paulo (16/2/1950, p.19) observava que 
alguns clubes, além dos bailes oferecidos aos associados, também 
haviam programado bailes abertos ao público. Os Fenianos, por 
exemplo, divulgaram os seus bailes à fantasia durante os quatro dias, 
enfatizando que eram “integralmente grátis garantindo assim a sua 
fama de líder no Carnaval Paulistano”. Já o Esporte Clube Pinheiros 
anunciou aos seus foliões “Uma noite no Egito”, esclarecendo que 
na terça-feira de Carnaval a programação envolvia “um grande baile 
com convites pagos” (“Carnaval nos bairros”, O Estado de S. Paulo, 
18/2/1950, p.7), o que não era prática usual desse clube.

Mas a busca de “distinção” também se fez presente nos festejos 
do Teatro Municipal. Além da conclamação de foliões para os bailes, 
a foto publicada pelo Correio Paulistano expõe foliões divertindo-se 
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Figura 4

Fonte: Folha da Manhã, 19/2/1950, p.2.

em seus salões. Ainda que seja uma amostragem dos bailes “elegan-
tes” realizados na cidade, e um registro privilegiado de seu aconte-
cer, a foto traz em primeiro plano pândegos travestidos de indígenas 
americanos.

Uma imagem pode ser lida, seguindo as orientações teóricas de 
Joly (1996, p. 9), não pelo que mostra, mas por sua função de poder 
“evocar, querer dizer outra coisa que não ela própria, utilizando o 
processo da semelhança”. Isso significa dizer que se trata de uma 
representação e, enquanto tal, a imagem desses foliões é ao mesmo 
tempo um signo plástico e também linguístico, independentemente 
de seus protagonistas, pois carrega significação própria que se articula 
com o seu referente ou meio. No caso, o traje não denota que o casal 
quer tornar-se parte integrante da comunidade indígena e partilhar 
dos seus valores, mas apenas apropriar-se de elementos exóticos e 
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Figura 5 – Baile no Teatro Municipal.

Fonte: Correio Paulistano, 21/2/1950, p.4.

plásticos atribuídos a essas fantasias que, do ponto de vista dos pân-
degos, atende a singularidade perseguida pelos festejos, projetando-
-os junto aos seus pares.

As notícias de O Estado de S. Paulo e do Correio Paulistano sobre 
os carnavais de 1951 (nos dias 3, 4, 5, 6 de fevereiro) e 1952 (nos dias 
23, 24, 25 e 26 de fevereiro) chamam a atenção para os bailes carna-
valescos em alguns clubes, que igualmente foram antecedidos por 
atividades afins.

O calendário dos bailes, que abrangiam as diversas regiões da 
cidade e os distintos segmentos sociais, informava que os eventos 
aconteciam nos cinemas, clubes e associações, conforme indica o 
Quadro 2, apresentado anteriormente, cujas informações foram 
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condensadas nos Gráficos 3 e 4, que expõem uma tipologia dos espa-
ços festivos durante os carnavais de 1951 e 1952. Por intermédio de 
tais gráficos, é possível perceber que os clubes eram majoritários na 
oferta de bailes, aos associados ou pagantes, seguidos dos cinemas e 
das associações profissionais.

Gráfico 3 – Bailes carnavalescos em São Paulo – 1951
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Fonte: O Estado de S. Paulo, 3/2/1951, p.5.

Gráfico 4 – Bailes carnavalescos em São Paulo – 1952
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Fonte: O Estado de S. Paulo, 19/2/1952, p. 8.

A busca de registros que evidenciem a superação dos traços dos 
folguedos do ano anterior é recorrente na cobertura da imprensa. Essa 
postura decorre do fato de ser uma “festa cíclica”, considerando-se 
as características semelhantes, em detrimento de sua unicidade. As 
folganças de 1952 aconteceram nos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro 
e, aparentemente, não se diferenciaram dos festejos dos anos anterio-
res. As autoridades de segurança pública publicaram as “Instruções” 
(Portaria n.6, de 1o/2/1952 – Diário Oficial n.27 de 2/2/1952) sobre 
os procedimentos que os foliões deviam seguir durante os festejos 
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carnavalescos para os desfiles de rua, como o corso e os préstitos de 
blocos, ranchos e cordões, e para os bailes nos clubes e associações. 
Todas as atividades carnavalescas programadas deveriam ser auto-
rizadas mediante alvará policial da capital, solicitado à Divisão de 
Diversões Públicas do Departamento de Investigações:

Segundo essas Instruções, os bailes carnavalescos só poderão ser 
realizados mediante alvará policial [...]

A Portaria admite o uso de máscaras, desde que possibilite a iden-
tificação imediata das pessoas; veda o excesso de lotação nos locais de 
folguedos e uso de animais para fins carnavalescos [...]

São autorizados nos bailes, clubes, associações e recintos fechados 
em geral, onde se realizem os festejos carnavalescos, a venda e o uso 
de “lança-perfume”, sendo reprimido o seu uso abusivo.

No sentido de bem esclarecer o público, enumera a Portaria as 
transgressões, mais comuns nesses dias, contrárias à Lei de Contra-
venções Penais, quais sejam: porte de arma, provocação de tumulto, 
uso de uniformes ou insígnias que imitem os usados pelos militares 
ou funcionários públicos, embriaguês escandalosa ou perigosa, per-
turbação do sossego público, etc. (Correio Paulistano, 3/2/1952, p.8)

Essa Instrução definia, igualmente, o trajeto para o corso,4 escla-
recendo ainda que os bailes e demais desfiles também deviam solici-
tar alvará policial para a realização de suas atividades, com dez dias 
de antecedência. Portanto, não bastava publicizar a programação. 
Embora o período fosse democrático, o uso de máscaras era autori-
zado condicionalmente, com a possibilidade de quebra do anonimato 
do mascarado, a critério das autoridades.

 4 Esse cortejo, em 1952, foi programado para todos os dias, a partir das 15 horas. 
Os carros deviam sair em fila dupla da Praça da Bandeira e seguir pela “Ave-
nida 9 de Julho até a Praça Santos Dumont, onde se dará a conversão para o 
retorno à Praça da Bandeira”. Não poderiam participar carros movidos a tra-
ção animal, bicicletas, carros com escapamento livre e nem podiam ser condu-
zidos por menores.
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Outros passos extrapolavam as instruções aos pândegos. Várias 
atividades precediam os dias de folia e voltavam-se aos foliões, con-
vocando-os a se integrarem aos preparativos diversos que envolviam 
a ida aos bailes pré-carnavalescos,5 inscrever-se nos concursos da 
“rainha” e “princesas” do carnaval, concorrer aos concursos de letras 
de músicas e, também, a elaboração de espaços cenográficos para a 
apresentação das performances dos pândegos para a ocasião.

Outro aspecto de destaque dos folguedos de 1952 refere-se ao 
concurso de Rainha e Princesas do Carnaval paulistano instituído 
pelo C.P.C.C., cujas regras foram divulgadas pelo Correio Paulistano 
(14/2/1952, p.8). Poderiam candidatar-se: “artistas, funcionárias, 
comerciárias, moças de quaisquer profissões desde que maiores de 18 
anos” e já estavam inscritas Luz Del Fuego, Elvira Pagã, Ceci Ama-
rillis e Dolores Barrios, nomes consagrados no meio artístico, o que 
sugeria forte concorrência entre as candidatas.

Os informes apontam prêmios, bem como a participação da ven-
cedora e suas princesas “como convidadas de honra, das principais 
festas da cidade”, as quais teriam ainda os seus trajes – da Rainha e 
das princesas – “confeccionados num dos grandes atelliês da capi-
tal”. A proclamação das eleitas, por maioria de votos, seria feita em 
“suntuoso baile” organizado pelo C.P.C.C. (Correio Paulistano, 
14/2/1952, p.8).

Ao incorporar outros segmentos femininos da sociedade ao refe-
rido concurso, o C.P.C.C., além da busca de legitimação, quebrava 
um paradigma por enfrentar os preconceitos que recaíam sobre as 
moças que faziam opção por alguma atividade no meio artístico, 
considerado excessivamente permissivo e não apropriado às moças 
de família, por macular sua honra.

Nesse ano, o cinema nacional também investiu nos festejos car-
navalescos, tornando-se um dos itens que foi oferecido e divulgado 

 5 Alguns clubes também desenvolveram bailes pré-carnavalescos, tais como: 
Lorde Clube (15/2), nos seus salões da Avenida Ipiranga, 1.267; Royal Clube, 
em sua sede social na Rua Lopes Chaves, 260; e o tradicional Baile dos Artistas 
(21/2), no Cine Odeon, em benefício da Casa do Ator. 
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como produtos da indústria cultural em processo de massificação. Os 
filmes Tudo Azul, Alô, Alô Carnaval e Barnabé tu és meu (O Estado 
de S. Paulo, 19/2/1952) estampavam em seus anúncios os apelos aos 
foliões e ao público interessado nessa simbiose entre o imaginado e 
o real. Usavam, como apelo para divulgar o produto, os artistas que 
faziam sucesso nesse tipo de película, com destaque para Oscarito e 
Grande Otelo.

A associação do gênero com os folguedos carnavalescos aparece na 
chamada “Atlântida apresenta o maior carnaval de todos os tempos!” 
da peça publicitária, tendo em vista que os bailes dos Dias Gordos 
mobilizavam multidões (O Estado de S. Paulo, 12/2/1952, p. 31). 

Figura 6 – O Estado de S. Paulo, 15/2/1953, p. 47.
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O enredo desses filmes estrutura-se em torno de cenários e músi-
cas carnavalescas, tendo nos astros Oscarito e Grande Otelo os seus 
protagonistas e intérpretes. Esse tipo de filme evidencia o propósito 
de estabelecer liames identitários com o país, ao amparar-se em tipos 
populares, originários das ruas, em sintonia com os debates do nacio-
nalismo da época. Essa associação entre cinema nacional e Carnaval 
era recorrente, como se pode notar nesse anúncio do ano de 1953 que 
traz os mesmos elementos e protagonistas para o cenário carnava-
lesco, seguindo o modelo do ano anterior.

Essa inspiração no cinema igualmente aparece em peças de propa-
ganda de bailes. Em vez dos símbolos e ícones carnavalescos, surgem 
desenhos de mulheres mascaradas, com fantasias reduzidas, seguindo 
os padrões de musicais de Hollywood, em escancarado convite aos 
pândegos para cair na folia (O Estado de S. Paulo, 21/2/1952, p.29).

A propaganda que antecedeu os dias dedicados a Momo teve os 
seus efeitos desejados. Nos dias de Carnaval, diversos clubes promove-
ram bailes em seus salões ou em outros espaços alugados para esse fim.

Os carnavais dos anos de 1953 e 1954 apresentaram não apenas 
elementos comuns, mas também diferenciações em certos regis-
tros que evidenciam quebras das normas e regras em seus eventos, 
a exemplo dos trajes, em versão estilizada do maiô, da Rainha e das 
Princesas do Carnaval de 1953, que apareceram em público com as 
pernas e coxas desnudadas, naturalizando para a sociedade a exibi-
ção pública dos corpos femininos; e, também, as “garrafadas” entre 
foliões nos bailes do Odeon (1954), deixando claro que os ambientes 
festivos nem sempre eram momentos de prazer.

O Carnaval de 1953, por exemplo, ocorreu de 14 a 17 de fevereiro 
e foi antecedido de divulgação dos bailes pré-carnavalescos e dos que 
aconteceriam durante os dias de Momo. O Cine Odeon repetiu a pro-
paganda de seus bailes utilizando-se dos mesmos anúncios dos anos 
anteriores, criando, assim, entre os seus frequentadores, a identifica-
ção imediata com sua proposta de festejo carnavalesco (O Estado de 
S. Paulo, 1o/2/1953, p.83).

Alguns dias antes do Carnaval, o jornal O Estado de S. Paulo 
divulgou a programação dos clubes para os dias dedicados a Momo. 
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Nesse noticiário, destacam-se os clubes que normalmente ofere-
ciam bailes aos seus associados, como o Clube Atlético Paulistano, a 
Sociedade de Harmonia de Tênis, o Circolo Italiano e o Tênis Clube 
Paulista. Igualmente, anunciavam os seus bailes as associações, já 
tradicionais nos carnavais da cidade, como Centro Gaúcho, Socie-
dade Sul Rio-Grandense, Sociedade Harmonia de Tênis, e os cine-
mas Odeon, S. Francisco e Oberdan. O Gráfico 5, a seguir, apresenta 
o agrupamento de espaços que concentrou essas atividades festivas, 
com destaque para as associações ou sociedades profissionais e de 
grupos regionais que buscavam reforçar identidades específicas.

Gráfico 5 – Bailes carnavalescos na cidade de São Paulo – 1953
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Fonte: O Estado de S. Paulo, 9/2/1953, p.13.

O envolvimento dos clubes e associações diversas da cidade foi 
bem maior nesses festejos. O Correio Paulistano informou a existên-
cia de bailes e matinês durante os Dias Gordos em vários espaços, 
como já apresentado no Quadro 1 (Correio Paulistano, 7/2/1953, 
p.6). Além dos associados dos clubes, as associações dos professo-
res, comerciários e bancários programaram os bailes para os seus 
integrantes durante esses folguedos, da mesma forma que os demais 
foliões. Havia também bailes oferecidos ao folião pagante pelos 
cinemas espalhados pela cidade, tais como os do Cine Odeon, os 
do Cine Estrela, que eram tradicionais e frequentados pelos mora-
dores do Paraíso, Vila Mariana, Bosque da Saúde e do Jabaquara, 
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conforme propaganda veiculada no mesmo jornal (Correio Paulis-
tano, 7/2/1953, p.6).

Nesse cenário, destacam-se a Rainha e as Princesas do carnaval 
paulistano, com seus trajes que colocavam em xeque as proibições 
oficiais que vetavam o uso de maiôs como fantasia e, também, pela 
ousadia no desnudamento do corpo.

Figura 7 – Correio Paulistano, 17/2/1953, p.1. Rainha e Princesas do Car-
naval paulistano.

Nessa foto (Correio Paulistano, 17/2/1953, p.1), verifica-se, de 
um lado, as participantes portando vestimentas que se assemelhavam, 
na parte inferior, ao traje proibido. De outro lado, essa exposição 
da parte inferior de seus corpos, com exibição de coxas e de pernas, 
publicamente (considerando que suas imagens seriam divulgadas nas 
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revistas de variedades e nos jornais diários em todo o país) também 
significa quebra de paradigmas de comportamento e atitude exigi-
dos às jovens, ao ultrapassar os limites do permitido pela sociedade.

Nos espaços fechados, os foliões engajam-se ativamente nesses 
folguedos, como na foto a seguir (1953), que expõe aspectos do baile 
no Clube Ginástica Paulista:

Figura 8 – Correio Paulistano, 17/2/1953, p.1.
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A foto recorta três momentos da festa, nos quais os foliões – 
homens e mulheres – se divertem em companhia de amigos e fami-
liares, alguns em atitude que transita entre a “animada participação” 
e a “pose” para o fotógrafo. Nesse registro, estão em evidência alguns 
pândegos fantasiados, em trajes pouco precisos, muito embora a des-
contração e as roupas leves sejam a tônica desses novos pândegos. 
Essa característica marca o perfil da década de 1950, com foliões vesti-
dos despojadamente, nos Dias Gordos, condição também constatada 
por Ellen Maziero (2011) em estudo realizado sobre o carnaval do Rio 
de Janeiro desse período.

Nesses três primeiros anos de folias carnavalescas da década de 
1950, se os pândegos procuraram abstrair suas mazelas decorrentes 
dos problemas do alto custo de vida, baixos salários, inflação etc., do 
ponto de vista político-cultural esse início de década foi marcado por 
significativa efervescência de ideias e propostas para pensar o país sob 
novos moldes. Mas a valorização de expressões populares que pudes-
sem caracterizar a brasilidade é a marca dessa década. Essa postura 
se manifesta em formas de expressão consideradas relevantes e, tam-
bém, aquelas vinculadas à indústria cultural, massificada como o tea-
tro de variedades, a música, notadamente o samba, que se encontrava 
em expansão na crescente indústria fonográfica, bem como os filmes 
de chanchada (cujas peças publicitárias foram apresentadas anterior-
mente), produzidos para atender ao perfil massificado da sociedade 
brasileira que se afirmava, em contraposição à presença estrangeira.

Em meio a essas disputas, ocorreu o Carnaval de 1954 que, em 
São Paulo, tornou-se emblemático por ser o ano das comemorações de 
seu IV Centenário e, também, porque os trabalhadores, certamente, 
tinham mais motivações para cair na folia, após longos confrontos 
grevistas com a expectativa de aumento de 100 % no salário mínimo.6

 6 Os confrontos grevistas de 1953 envolveram 300 mil trabalhadores em São Paulo 
que, entre outras demandas, reivindicavam aumento de 100% do salário mínimo, 
que continuava o mesmo desde sua criação em 1940. Os trabalhadores consegui-
ram, mas isso custou a queda de João Goulart do Ministério do Trabalho, em 22 
de fevereiro de 1954, em decorrência de seu apoio a essa demanda. 
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Foi exatamente nesse ano que o “velho” cinema Odeon, após lon-
gos anos de atividades, despediu-se do carnaval da cidade. Essa nova 
situação fez parte de suas peças publicitárias, que convidaram os seus 
foliões para participar dessa despedida acorrendo aos seus bailes.

Figura 9 – Propaganda dos bailes de Odeon.

Fonte: O Estado de S. Paulo, 2/1954.

Além da peça publicitária, também fez publicar nos jornais, sob 
o título “Último carnaval do Odeon”, o seguinte texto:

Com seus tradicionais bailes, figurou sempre o Odeon entre os 
maiores redutos de Momo durante os festejos carnavalescos. Neste 
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ano, procurará, a velha casa de diversões, suplantar todos os seus êxi-
tos anteriores, oferecendo aos seus “habitués” três vesperais e quatro 
saraus. Serão, aliás, as últimas reuniões carnavalescas que ali se reali-
zarão. (O Estado de S. Paulo, 22/2/1954, p.12)

Novamente, no dia 23 de fevereiro daquele ano, o Estado publicou 
a lista de clubes que ofereceriam bailes aos seus associados durante 
os dias 27 e 28 de fevereiro e 1o e 2 de março. Alguns desses bailes 
destinavam-se a causas meritórias, como o Baile dos Artistas, no 
Odeon (Rua da Consolação), em benefício da Casa do Ator, e o baile 
carnavalesco (dia 26/2) no salão nobre do Pacaembu, em benefício da 
Associação Paulista de Combate ao Câncer (A.P.C.C.).

O Odeon ofereceu aos foliões pagantes de todos os tipos, origens 
e posses as possibilidades de diversão em seus bailes, embora haja 
indícios de que os seus frequentadores, originários dos segmentos 
médios, pelos preços mais baixos de seus ingressos, foram declinados 
como na década anterior.7 Os outros clubes e agremiações, conforme 
exposto no Quadro 1, programaram bailes para os associados que 
envolviam os segmentos de elite e dos setores médios realizados nos 
seus clubes – Clube Atlético Paulistano, o Esporte Clube Pinheiros, 
Sociedade Harmonia de Tênis, o Centro Gaúcho, o Instituto dos 
Engenheiros etc. –, e também os segmentos populares (O Estado de 
S. Paulo, 21/2/1954, p.17).

O diário O Estado de S. Paulo, em 2 de março de 1954, anunciou 
no título de uma matéria e nas vinhetas que a desdobram o resumo 
dos assuntos pertinentes aos folguedos de Momo:

 7 Esses espaços festivos não tinham o costume de divulgar os preços de seus 
ingressos. Mas, durante a década de 1940, certamente pelas dificuldades finan-
ceiras, os preços de alguns lugares foram anunciados. Em 1943, por exemplo, 
o Cine Odeon estipulou os seguintes preços aos seus ingressos: R$20,00 para 
as mulheres, R$35,00 para os homens e a posse de mesas R$35,00. Em 1947, 
o Pacaembu definiu os seus ingressos para as suas vesperais em R$10,00 para 
crianças e R$20,00 os menores de 18 anos e de R$40,00 para os adultos, homens 
ou mulheres. Já a entrada, por pessoa, em 1947, nos bailes do Hotel Esplanada 
custava R$100,00. Esse espaço nas décadas de 1920 e 1930 era considerado refi-
nado e promovia bailes cujas mesas eram bastante requisitadas.
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O Carnaval do IV Centenário. Praticamente inexistente o carna-
val de rua – Os resultados do concurso de músicas carnavalescas – As 
escolas de samba vencedoras no desfile de anteontem – O Préstito 
alegórico de hoje à noite – Nos salões – Instruções para o trânsito – 
Modificações no itinerário dos ônibus.

Embora essa cobertura da imprensa não capture os folguedos 
na sua integralidade, em certos momentos as críticas ao mau anda-
mento dos festejos aparecem em suas páginas, seja com relação aos 
problemas relativos aos espaços fechados (sobretudo o impedimento 
de acesso da imprensa aos seus bailes), seja sobre o Carnaval oficial. 
A avaliação do carnaval de rua do IV Centenário não foi das melho-
res. As manchetes do dia 4 de abril de 1954 de o Correio Paulistano 
sintetizam algumas das questões vivenciadas pelos foliões que acor-
reram às ruas do centro da cidade para assistir aos desfiles carna-
valescos. Sob a manchete “Populares tentaram fazer o ‘enterro’ do 
prefeito.8 Fracasso completo do carnaval oficializado – mau gosto e 
desorganização no desfile dos préstitos – os incidentes da madru-
gada de ontem”, o Correio Paulistano abre a matéria afirmando que 
o carnaval de rua, iniciativa da Prefeitura Municipal e do C.P.C.C., 
desbanca as afirmativas anteriores que propagandeavam que os seus 
objetivos seriam “reviver o carnaval de rua em São Paulo”. Tais pro-
pósitos não teriam sido alcançados, ainda segundo o jornal, pois os 
problemas teriam sido muitos, destacando-se a desorganização e o 
mau gosto, apesar de os festejos terem levado uma multidão de pau-
listanos ao centro da cidade. A matéria apontava como um exemplo 
de suas afirmações o fato de o espaço cenográfico da Avenida São 
João ter sido destroçado. E ainda considerava a alegoria gigantesca 
que representava o Rei Momo, montada entre aquela avenida e a Ipi-
ranga, um “papão para assustar criancinha” (cf. Figura 10).

 8 No caso, tratava-se do prefeito Jânio Quadros.
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Figura 10 – Monumento ao Rei Momo – Correio Paulistano, 28/2/ 1954, p.3.

Observava ainda as dificuldades para integrantes dos desfiles 
apresentarem suas performances, por causa dos alto-falantes que 
tocavam músicas carnavalescas durante os desfiles dos cordões e esco-
las de samba, o que os impedia de cantar as suas próprias músicas. 
Os atrasos dos desfiles, que irritaram os participantes, terminaram 
em tumultos e tentativas de protestos com o “enterro” do prefeito 
Jânio Quadros.

O trecho da matéria do Correio é elucidativa:

[...] mais uma vez o povo que acorreu esperançado de encontrar 
um pouco de alegria e animação, sofreu nova decepção na noite de 
terça-feira gorda. Nessa oportunidade a coisa não passou em bran-
cas nuvens. Populares indignados reagiram a desorganização e mau 
gosto que nortearam o desfile, tendo depredado alguns dos carros 
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alegóricos e tentado fazer o “enterro” do Sr. Janio Quadros, só não 
levando a efeito a ambas as manifestações ante a intervenção da poli-
cia, que dispersou os grupos mais exaltados com emprego de medidas 
violentas. (Correio Paulistano, 4/3/1954)

Nos bailes do Odeon, os ânimos também andaram exaltados. O 
Correio Paulistano tentou cobrir as performances dos brincantes nesse 
espaço, considerado democrático por não estabelecer vetos aos seus 
participantes, mas os seus repórteres fotográficos não foram autoriza-
dos a entrar. Tal decisão, porém, não impediu o registro de um folião 
saindo ferido de seu recinto, o que não agradou aos responsáveis pelo 
evento. Após várias tentativas de tomar o equipamento para destruir 
o registro, a conciliação entre os envolvidos resultou na liberação das 
fotos e permissão da entrada da imprensa em seus salões.

Figura 11 – Baile no Odeon – Correio Paulistano, 2/3/1954, p.1.
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A cena é antípoda à peça publicitária do Odeon, que prometia 
“tradicionais bailes” e “noites alucinantes”. A multidão ali aglome-
rada, ao que parece, teve dificuldade de apenas se divertir. A Figura 
11, motivo da contenda com a imprensa, mostra um folião, acompa-
nhado de sua mascarada, saindo dos salões, indicando que a noite de 
ambos fora realmente “alucinante”, com direito a pancada na cabeça.

As promessas de carnavais diferenciados no ano do IV Centená-
rio da cidade, ao que tudo indica, não corresponderam às expectati-
vas, pelo menos as da imprensa, que fez recorrentes críticas à falta de 
organização das atividades programadas para os carnavais de rua, à 
ornamentação da São João considerada a síntese do mau gosto, e ao 
desrespeito ao folião que, irritado, criticou duramente o prefeito da 
capital, Jânio Quadros.

Essas avaliações negativas misturaram-se ao forte caráter sim-
bólico do momento, ao associar os festejos carnavalescos de 1954 às 
celebrações do IV Centenário da Cidade (Lofego, 2004), uma proje-
ção que exigia um evento excepcional em relação aos anos anteriores. 
Ao não corresponder às expectativas, os festejos foram duramente 
criticados, sobretudo pelos jornais, que partilhavam dessas repre-
sentações. Isso porque, mesmo tendo investimentos públicos da 
Prefeitura, sob o comando de Jânio Quadros (1953-1955), os feste-
jos não conseguiram atender ao esperado. Nem mesmo agradaram 
à comunidade negra, já que, apesar da programação dos desfiles de 
escolas de samba, a “deferência” não foi a esperada pelas lideranças 
dessa comunidade, que tinham outros planos, mais ousados, para 
marcar sua presença nas celebrações do IV Centenário da Cidade e na 
memória oficial, como esclarece Maria Aparecida de Oliveira Lopes 
(2007). A autora evidencia que as propostas feitas pelas lideranças 
daquela comunidade reivindicavam o reconhecimento de sua parti-
cipação na construção do apogeu do Estado e iam além dos festejos 
carnavalescos. Assim, excluídos desse evento maior, veem esvair-se 
suas reivindicações de criação de um museu da escravidão no Parque 
do Ibirapuera, contendo os fundamentos de sua cultura e os diversos 
artefatos de tortura usados para submetê-los no prolongado cativeiro. 
Ao ter sua proposta denegada pelas elites que coordenaram as ditas 
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atividades de celebração dos feitos paulistas, resta aos negros sua ade-
são aos festejos carnavalescos e aceitar o monumento em homenagem 
à mãe preta, figura mítica, capaz de apaziguar as diferenças raciais e 
minorar a triste lembrança do cativeiro, como pensavam as elites (e 
também algumas lideranças negras daquele momento).

Passados os Dias Gordos do ano emblemático, a rotina voltou à 
vida de todos, independentemente das expectativas frustradas. No 
plano nacional, o governo Vargas enfrentava dificuldades políticas 
com a oposição udenista e seus aliados, ainda que a caricatura “Músi-
cas Populares” evidenciasse a busca de aproximação entre Jânio Qua-
dros e Getúlio Vargas, nem sempre bem-sucedida.

O tema foi abordado com toques de deboche, sobretudo por tra-
tar-se de autoridades máximas do país, o presidente da República, 

Figura 12 – Fonte: Folha da Manhã, 7/3/1954, p.final.
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na figura de Getúlio Vargas, e Jânio Quadros, ex-prefeito9 da capital 
paulista (licenciado para concorrer ao governo do Estado), apresenta-
dos como um casal que vive um jogo de sedução, sem resultados posi-
tivos. No papel de uma mulher sedutora e de fama duvidosa aparece 
Getúlio Vargas, de vestido tomara que caia preto de bolas brancas, 
sapatos de salto alto, enfeite no tornozelo, colar e laçarote no cabelo, 
mas fumando o seu charuto. Aos seus pés, encontra-se Jânio Qua-
dros, em lágrimas, suplicando o seu amor.

Porém, esse enlace não resiste à correlação de forças que cada vez 
mais favorecia os seus oponentes, cujo intento era o seu afastamento 
das funções de governo, o que foi conseguido com sua deposição 
seguida do trágico suicídio, em agosto desse mesmo ano.

2.2. Os festejos carnavalescos dos paulistanos de 
1955 a 1959

Apesar do abalo nacional no plano político, o Carnaval de 1955 
foi marcado por outro cenário. A leitura das fontes indica que pouco 
mudou na forma de organização dessas celebrações, em que pese 
a turbulência política, decorrente da morte de Vargas. Avaliando 
esses festejos, na busca de caracterização de seu perfil nessa segunda 
metade da década de 1950, percebe-se que eles seguiram os mesmos 
traços anteriores, muito embora a cobertura feita pela imprensa, 
cada vez mais fragmentada, dificulte demarcar seus possíveis traços 
específicos. Ainda assim, é importante salientar que se trata de uma 
conjuntura marcada por alterações significativas, no plano político 
e cultural: no teatro, na música (emergência da Bossa Nova) e no 
cinema, com a eclosão do Cinema Novo, tendo à frente Glauber 
Rocha – mesmo que não seja possível verificar com precisão como 
tais alterações influíram nas comemorações carnavalescas.

 9 Jânio Quadros foi prefeito da capital paulista de 8 de março de 1953 ao ano de 
1954, embora o seu mandato fosse até 31 de janeiro de 1955. Mas, em 1954 
licenciou-se do cargo para concorrer ao governo do Estado. Foi eleito governador 
para o período de 31 de janeiro 1955 a 31 de janeiro de 1959.
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Entretanto, alguns traços desses tempos democráticos eviden-
ciam-se nessas festanças em relação às normas exigidas aos foliões. 
Nota-se maior tolerância ao uso de máscaras e lança-perfume, ora 
liberados, ora proibidos, embora, quando autorizados, alguns limi-
tes sejam definidos, sobretudo em relação ao lança-perfume, vigiado 
de perto para evitar o uso impróprio, bem como a venda de bebidas a 
menores de 18 anos (que fica sob vigilância cerrada da polícia durante 
esses dias festivos). As proibições voltadas às contravenções penais 
são reforçadas, como o porte de armas de fogo, o atentado ao pudor, 
entre outras.

O Gráfico 6 permite a visualização panorâmica da movimentação 
dos foliões durante o período, nos eventos carnavalescos, nos espaços 
fechados registrados pelos jornais paulistas:

Gráfico 6 – Os carnavais nos Clubes 1956-1959
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Fontes: Correio Paulistano (4/2/1956, p.4; 5/3/1957, p.1; 6/2/1958, p.4); O Esta-
do de S. Paulo (8/3/1957); Folha da Manhã, (1o/3/1957; 18/2/1958; 10/2/1959).

Apesar dos dados apontarem, a cada ano, a diminuição dos bai-
les carnavalescos, certamente são projeções, uma vez que os jornais 
paulatinamente vinham se afastando dessa cobertura e deixando de 
lado os “puffs”. Em suas avaliações, as questões que perpassam esses 
festejos são estruturais e tornam-se visíveis nas sucessivas tentativas 
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de reavivar as folias de rua, sem sucesso, mesmo com a programação 
oficial no Parque do Ibirapuera, de 1955 a 1959. Em 1959, por exem-
plo, a Folha da Manhã pontua sobre esses folguedos de rua da cidade e 
chega a considerar o “carnaval de Vila Esperança [Vila Matilde e pro-
ximidades, bairros da Zona Leste], divorciado da comemoração da 
capital” (Folha da Manhã, 10/2/1959), tal o entusiasmo dos foliões, 
diferentemente de outras localidades.

O Gráfico 7 sintetiza as exibições dos festejos de rua, dos cordões 
e escolas de samba, ocorridos no Ibirapuera, de 1955 a 1959. E, ainda, 
pelos dados apresentados no Gráfico 6, é possível asseverar que os 
clubes e as associações (profissionais, culturais e étnicas) continua-
vam tendo um papel importante na estruturação desses folguedos.

Gráfico 7 – Desfiles no Ibirapuera: cordões e escolas de samba
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Fontes: Correio Paulistano (15/2/1955, p.8; 5/3/1957, p.1); Folha da Manhã 
(16/2/1956; 20/2/1958; 12/2/1959).

Esmiuçando os detalhes de seus cenários e os protagonistas res-
ponsáveis por sua organização nos anos citados, percebe-se que apa-
recem em cena novos protagonistas, a exemplo do que ocorreu nos 
festejos de 1955, que tiveram início com a movimentação do con-
curso para a escolha da “Rainha do Carnaval”, organizado nesse ano 
pela recém-criada Associação Paulista de Imprensa Carnavalesca, 
cujo julgamento final aconteceu em sua sede. E, também, novidades 

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd   138 29/01/2016   14:37:36



DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  139

nas encenações pré-carnavalescas, como publica o Correio Paulis-
tano, que traz, além da programação que seria realizada no Parque 
do Ibirapuera, uma foto dupla, no dia 15 de fevereiro, mostrando o 
ensaio pré-carnavalesco, realizado na Rua Líbero Badaró, no Cen-
tro, da Escola de Samba Rosas Negras, do bairro da Liberdade, em 
homenagem ao jornal. O box da notícia esclarecia que na foto estava 
presente um dos integrantes da escola: “em primeiro plano, Sival, o 
melhor balisa da capital”.

Figura 13 – Escola de Samba Rosas Negras – do bairro da Liberdade – 
Correio Paulistano, 15/2/1955, p.8.
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O jornal Correio Paulistano, partilhando dos esforços para pro-
mover os carnavais de rua (oficiais), publicou as atividades que 
haviam sido programadas para os dias 19 a 22 de fevereiro para o 
Parque do Ibirapuera e para outras localidades. Na matéria “O Ibi-
rapuera será o ‘quartel general’ dos foliões nos três dias de Carnaval”, 
o subtítulo resume as diversas atividades programadas ao longo 
desses dias, a saber: – Bailes públicos e batalhas de confete – Cor-
dões e Escolas de Samba desfilarão pelo Parque – Baile infantil 
e concurso de fantasias – Dois grandes concursos: “Mulata n. 1” e 
“Bebedores de Cerveja”.

Nessa programação para o sábado de Carnaval estava previsto, 
entre outras atividades, o desfile dos cordões carnavalescos Brasil 
Moreno, Vai Vai, Campos Elíseos, Pavilhão Paulista e Camisa Verde. 
No domingo de Carnaval haveria o desfile das escolas de samba 
Cruzeiro do Sul, Vila Vitória, Patriotas, Voz do Morro, Nenê de Vila 
Matilde, Coração de Bronze, Primeira de Santo Amaro e Garotos 
do Itaim.10

Algumas dessas agremiações, a exemplo dos cordões Camisa 
Verde (criado em 1914, na Barra Funda), Campos Elíseos (organi-
zado em 1919, na Barra Funda) e Vai Vai (criado em 1930, no Brás), 
são originárias da comunidade negra e fazem parte da memória dos 
carnavais da cidade (Silva, 2008). Já com relação às escolas de samba 
mencionadas nos registros jornalísticos de 1955 (e nos anos subse-
quentes), não há informações sobre suas especificidades, embora o 
número seja expressivo, considerando que não são remanescentes de 
cordões nem de agremiações anteriores.

Para os carnavais de 1956, os jornais publicaram as regras exigi-
das aos foliões para se integrarem à folia, tais como: a necessidade de 
licenças para os bailes e desfiles diversos seguindo as normas baixadas 
pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), de tal forma que atenda 
aos preceitos da moral e dos bons costumes. Rezava a Portaria da 
SSP que os “bailes carnavalescos só poderão ser realizados mediante 

 10 A indicação dos nomes dos inscritos para os desfiles nem sempre ocorre como 
fez, nessa ocasião, o jornal Correio Paulistano. (15/2/1955, p.8).
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concessão de alvará, o mesmo acontecendo em relação aos présti-
tos, blocos, cordões e outros agrupamentos” (Correio Paulistano, 
10/2/1956, p.8). Também o item 23 da Portaria n. 6 proibia o “uso 
de “maillots”, “bikini”, “shorts” ou trajes semelhantes, que possam 
ofender a moral pública... [...]”.

Além das normas fixadas para orientar os pândegos, o Correio 
publicou pequenas notas sobre os bailes que ocorreriam nos clubes da 
cidade durante os dias 11 (sábado), 12, 13 e 14 de fevereiro, que eram 
os dedicados a Momo, em espaços já tradicionais na cidade como o 
C.R. Tietê, Royal Clube, Esporte Clube Pinheiros, Tênis Clube Pau-
lista, Clube Atlético Paulistano, entre outros.

A cada ano o noticiário dos jornais sai em busca de propostas que 
indiquem alguma excepcionalidade aos folguedos. Essas pressupo-
sições projetam-se no tom das notícias, que enfatiza a artificialidade 
da preparação dos folguedos de rua, sempre vistos em sua incom-
pletude, seja pela improvisação, seja pela ausência de criatividade 
na montagem dos espaços cenográficos. Na leitura da imprensa, 
trata-se da montagem de um “cenário”, para algo que não é para 
acontecer, considerando que a perspectiva é reanimar alguma coisa 
que já morreu.

Se os carnavais de São Paulo são descritos na imprensa sem muito 
glamour, não é o que acontece no Rio de Janeiro, cujos bailes do Tea-
tro Municipal e do Copacabana Palace tornam-se ícones de elegância 
e espaços de exibição de artistas, celebridades e políticos: ministros, 
presidente e vice-presidente da República e suas esposas, a exem-
plo do baile do Municipal de 1956, que teve a participação de João 
Goulart, então vice-presidente da República, e Maria Teresa,11 sua 
esposa. Embora a notícia informe que o vice-presidente assistiu aos 

 11 Essa era uma prática comum nos Bailes de Gala do Teatro Municipal. Em 1942, 
esse baile teve o patrocínio da Sra. Darci Vargas, que veio acompanhada de 
“damas da sociedade” e tinha como objetivo arrecadar recursos para a constru-
ção da “Cidade das Meninas”. Diz ainda a matéria que o “Municipal apresentou 
aspectos excepcionais de animação e beleza, realçados pela primorosa decoração, 
inspirada em motivos genuinamente brasileiros e de autoria de Luiz de Barros 
e Roberto Cataldi. Toda a sociedade brasileira, corpo diplomático, figuras do 
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desfiles e conversou com amigos e correligionários, a atitude do casal 
indica discrição, ao ser fotografado: sorriso teatral do vice e expressão 
facial congelada, de Maria Teresa, em desacordo com a festa carnava-
lesca que exibe profusão de protagonistas esbanjando risos e feições 
alegres, como sinalizam as fotos desses eventos (Manchete, Rio de 
Janeiro, 3/1956, p. 43).

Mesmo com a aparente repetição, a cada ano os festejos momes-
cos buscam superar as expectativas do ano anterior, independente-
mente da similitude dos rituais. Nesse sentido, o clima de animação 
recomeça logo após os dias natalinos. Os carnavais de 1957 não são 
diferentes, embora os festejos ocorram de 2 a 5 de março e, segundo 
a imprensa, não fogem à “fatalidade” do desânimo que tem carac-
terizado os folguedos carnavalescos dos últimos anos. As notícias 
apontam o esforço da Prefeitura e das associações para “reanimar” 
o carnaval de rua paulistano, empreitada que não foi bem-sucedida, 
segundo avaliação do jornal O Estado de S. Paulo, pela “apatia dos 
foliões” e, também, porque o perfil dos foliões paulistanos estava em 
franca mudança, cujos sinais são suas posturas ousadas e irreverentes, 
que sugerem a falta de vontade para seguir os preceitos oficiais para 
nortear o seu comportamento durante os Dias Gordos.

Seguindo essa “sina”, o mesmo jornal (5/3/1957, p.8) avalia 
que a decoração realizada pela Prefeitura na Avenida São João ficou 
“indigente”, salvando-se apenas a iluminação, que reaproveitou os 
materiais das festas de final de ano. Também há indicação de que o 
corso ainda é realizado na cidade. Isso aparece em notícia que informa 
sobre os destinos da arrecadação das taxas municipais, em benefício 
do Asilo Santa Terezinha, que abrigava os filhos de portadores de 
hanseníase, situação que vinha ocorrendo desde 1927, cuja taxa foi 
alterada para Cr$50,00 por Lei Municipal em 1956.12

mundo oficial e, ainda, numerosos visitantes estrangeiros presentemente entre 
nós, ali se encontravam” (Correio Paulistano, 19/2/1942, p.4).

 12 Os jornais, contudo, não retornam ao assunto nos dias dedicados a Momo, 
sugerindo que sua ocorrência não teve o interesse de anos anteriores.
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Fogem dessa trajetória negativa os bailes dos clubes e congêne-
res, apesar de enfrentarem outras questões. Esses clubes viviam um 
clima de liberalidade, já que foram agraciados pela portaria da Secre-
taria de Segurança Pública com a autorização do “uso e a venda de 
lança-perfumes, nos bailes, clubes, associações e recintos fechados 
em geral, onde se realizem festejos carnavalescos” (O Estado de S. 
Paulo, 5/3/1957, p.8). Nos bailes realizados, o recato não era o tom 
de seu acontecer, segundo informa o Estado, que criticava os exces-
sos, sem contudo nomear o clube que vivenciava tal situação exa-
cerbada. Sabe-se, no entanto, que ofereceram bailes no último dia 
de Carnaval os seguintes clubes e congêneres: Tênis Clube Paulista, 
Esporte Clube Pinheiros, Sociedade Sul Rio-Grandense, Centro 
Gaúcho de S. Paulo, C.R. Tietê, Sociedade Recreativa Campos Elí-
seos, Associação Cultural do Negro, Royal Clube, General Motors 
Esporte Clube e Clube Atlético Ipiranga (O Estado de S. Paulo, 
5/3/1957, p.8).

O “fracasso” dos folguedos de Momo desse ano de 1957, con-
tudo, na avaliação do jornal, resulta das características que assumem 
essa festa de pândegos amorais e incivilizados, comportamentos 
expressos em seu linguajar, nos trajes usados nas ruas e nos clubes, 
que certamente contribuiriam para o afastamento das famílias desses 
espaços. Esse é o perfil traçado em matéria de 5 de março, terça-feira 
de Carnaval, pelo referido jornal, sob o título “Triste Carnaval”, 
cujas avaliações negativas e duras sinalizam para mudanças, tanto 
da sociedade brasileira quanto dos festejos de Momo, os quais pro-
piciam situações de desregramento e ousadias não vivenciadas pelos 
sujeitos em seu cotidiano. Tais avaliações negativas diferem de suas 
posições anteriores, que recorrentemente aplaudiam esses folguedos, 
ainda que não se eximissem de fazer críticas quando as considerava 
pertinentes. Diz o jornal:

Há pouca gente nas ruas. Sua participação nos folguedos limita-
-se à observação silenciosa dos saracuteios e esgares dos compo-
nentes dos blocos e cordões, que suando em bica e roucos de tanto 
vociferar músicas inexpressivas e paupérrimas – é inegavelmente 
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baixo o nível das composições carnavalescas deste ano – dão à Ave-
nida São João e adjacências um ar verdadeiramente exótico, agravado 
pela indigente – é esse o termo – decoração realizada pela Prefeitura. 
Salva-se apenas a iluminação, feita com os salvados das festas de fim 
de ano [...]

Por outro lado, abundam os excessos e molecagem dos que nes-
tas ocasiões, julgam ser tudo permitido. Percorrem as ruas, até altas 
horas, aos vivas e palavrões maltas de desclassificados de toda espé-
cie, submetendo os transeuntes e eventuais espectadores aos piores 
vexames.

Esses e outros espetáculos deprimentes repetem-se a todo ins-
tante, quer no centro quer nos bairros, sob os olhares complacentes 
dos policiais. Nessas condições, torna-se difícil, se não impossível, 
a um chefe de família, prestigiar com sua presença e a dos seus, os 
folguedos carnavalescos.

Já nos bailes, verifica-se um pouco mais de animação. Todavia, o 
preço excessivo cobrado pelos clubes e associações muito contribui 
para afastar das reuniões a grande maioria do público, que se mos-
tra receoso ainda, dos espetáculos constrangedores que se verificam, 
comumente nessas ocasiões. A imodéstia dos trajes, alguns mesmos 
raiando pela obscenidade, e a semi-inconsciência que se apodera dos 
foliões, após os primeiros tragos de bebidas alcoólicas, dão origem a 
cenas pouco compatíveis com os nossos foros de cidade civilizada e 
culta. (O Estado de S. Paulo, 5/3/1957, p.8)

O tom negativo e crítico em relação aos festejos momescos nova-
mente aparece em matéria intitulada “Último dia de carnaval”, publi-
cada pelo O Estado de S. Paulo em 8 de março de 1957, criticando a 
precariedade dos espaços cenográficos preparados pela Prefeitura, os 
quais seriam desanimadores aos foliões, mesmo àqueles que se deslo-
cavam para ver os desfiles.

A matéria afirma o desinteresse dos paulistanos pelos festejos car-
navalescos, pontuando que eles preferiam ficar em suas casas. Porém, 
constata que na terça-feira de Carnaval populares em número signi-
ficativo vieram ao centro da cidade assistir aos desfiles das escolas de 
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samba. Esses foliões, em “incessante procissão, desfilaram horas a fio, 
procurando algo que lembrasse, ainda que remotamente, o esplen-
dor de que se revestiam os antigos festejos carnavalescos em nossa 
capital”. Conclui a matéria mostrando em foto o uso dos gramados 
do Anhangabaú, que para o cronista “é bem o retrato do moderno 
carnaval paulista hoje reduzido às proporções de um pacato passeio 
dominical pelas ruas centrais da metrópole” (O Estado de S. Paulo, 
8/3/1957).

Nem sempre o sucesso dos folguedos de Momo tem a ver com 
a conjuntura de otimismo vivida pelo país, considerando-se que 
o envolvimento nos folguedos tem vários componentes que não 
dependem da direção política interna, desde que ela não interfira em 
sua estrutura. Independentemente do governo JK, os carnavais de 
1958 transcorreram entre 15 e 18 de fevereiro e apresentaram sinais 
do período democrático que se expressaram na liberação do uso de 
lança-perfume e de máscaras que sinalizavam para o clima de maior 
liberdade que teriam os foliões para as suas performances. Na cidade 
de São Paulo, em 11 de fevereiro foi publicada a Portaria (20/1/1958) 
assinada pelo secretário de Segurança Pública estabelecendo as regras 
para os festejos carnavalescos. Na matéria aludida, são estabelecidas 
orientações aos foliões e demais interessados, nos seguintes termos: 
ficaram “autorizados o uso e a venda de lança-perfume nos bailes, 
associações e recintos fechados, em geral, onde se realizam festejos 
carnavalescos”. O folião era contudo advertido de que as autoridades 
estariam atentas aos abusos e desvirtuamento de seu uso. Os estabe-
lecimentos comerciais seriam alertados de que a polícia fiscalizaria 
com rigor o tabelamento de preços das bebidas autorizadas para con-
sumo durante os festejos. As medidas mais severas durante os festejos 
carnavalescos voltaram-se para o “porte de armas, provocadores de 
tumultos, ébrios, e venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos” 
(O Estado de S. Paulo, 11/2/1958, p.3).

Novamente, no dia 22 de janeiro, o mesmo jornal voltou ao 
assunto com a matéria “Policiamento no carnaval”, na qual des-
tacava outros aspectos, na mesma portaria, sobre a exigência de 
uma “licença especial” à polícia que os “blocos, ranchos, cordões 
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e outros agrupamentos carnavalescos deveriam requerer para fazer 
suas evoluções nas ruas da cidade, observadas as restrições impostas 
em benefício do trânsito, sendo-lhes, vedado transitar pelas calça-
das das ruas do centro bem como penetrar em cafés, restaurantes, 
bares, cabarés, ‘dancings’ e outros estabelecimentos congêneres”. Na 
portaria havia outro dispositivo também comentado pelo jornal, a 
aplicação da Lei das Contravenções Penais para reprimir “o porte de 
armas, na punição dos provocadores de tumultos, na prisão dos que 
embriagados causarem escândalos ou puserem em risco a segurança 
pública, na detenção dos que molestarem a tranquilidade alheia ou 
depredarem bens públicos ou particulares, e, finalmente, na reclusão 
dos que servirem bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos, ou a 
quem já se achar em estado de embriaguês” (O Estado de S. Paulo, 
22/1/1958, p.7). Enfim, era uma Portaria que seguia o padrão dos 
anos anteriores.

Os festejos de rua foram programados apenas para viabilizar o 
corso num trecho próximo à Avenida Paulista e outros trechos a cargo 
da Prefeitura. E os eventos propriamente populares foram definidos 
para o Parque do Ibirapuera.

Os bailes carnavalescos ocorreram em várias associações profis-
sionais e clubes da capital durante os Dias Gordos. Os associados a 
diversos espaços de sociabilidade ou profissionais podiam divertir-se 
nos seguintes locais: Instituto de Engenharia, Clube Atlético Pau-
listano (ofereceu bailes nos dias 15, 17 e 18), Sociedade Harmonia 
de Tênis, A. A. Banco do Brasil, São Paulo Futebol Clube, Centro do 
Professorado Paulista, Associação dos Empregados do Comércio, 
Royal Clube, Sociedade Sul Rio-Grandense, Ciara Clube, Lord 
Clube, Casa de Portugal, Círculo Militar de São Paulo, Sociedade 
Esportiva Palmeiras, C. R. Tietê e Centro Gaúcho (O Estado de S. 
Paulo, 11/1/1958, p.3).

O Gráfico 8 sintetiza essas informações, considerando as tipolo-
gias das agremiações:
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Gráfico 8 – Bailes carnavalescos – 1958
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Além dos bailes, os carnavais de rua também movimentaram a 
cidade de São Paulo. O jornal Folha da Manhã estampou em suas 
páginas (20/2/1958, p.4) a seguinte manchete: “Em Vila Esperança, 
o maior carnaval de rua de São Paulo”. O jornal trouxe, ainda, fotos 
que mostram a participação dos integrantes das agremiações e esco-
las nos momentos das exibições de seus desfiles no referido bairro.

Figura 14 – Carnaval – São Paulo, 1958. Foliões desfilam em bloco da Vila 
Esperança junto ao carro alegórico “Inferno de Dante”, durante o carnaval 
de rua de São Paulo. Acervo Folha de S.Paulo.
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Os temas desenvolvidos pelas agremiações da zona leste aparecem 
nos carros nos quais desfilam os destaques da escola, a exemplo de 5 
de Julho. Também desfilou a Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, 
cujos destaques desenvolveram os temas e apresentaram as persona-
gens que dão vida durante os folguedos.

A animação no Parque do Ibirapuera evidencia-se em foto acompa-
nhada do título “Sambar de pé no chão”, que mostra duas belas folionas 
divertindo-se nos bailes populares que ocorrem no local. A manchete 

Figura 15 – Folha da Manhã, 20/2/1958, p.4 – Parque do Ibirapuera.
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traduz fragmentos do folguedo, cujos pândegos, antes acoçados pela 
poeira do salão, com a intervenção dos bombeiros que jogaram água 
no recinto, passaram a enfrentar a lama. Mas as moças, segundo o 
repórter, desconsideraram o ocorrido e continuaram a sambar de “pé 
no chão”, tal o entusiasmo e envolvimento com os folguedos.

Se os registros escritos ficam escassos sobre os locais preparados 
para os pândegos “arrastarem a sandália”, nos salões e nas ruas a 
animação foi uma constante, como corroboram as fotos dos foliões. 
Pode-se afirmar, da mesma forma, que a pulsão crítica ainda estava 
presente nesses veículos de comunicação, por meio das avaliações 
dos caricaturistas que, em seus traços, criavam pândegos fictícios 
trazendo para o palco dos folguedos as altas autoridades do país e do 
Estado, bem como o próprio folião, desbancando suas ilusões. Por sua 
vez, os caricaturistas aproveitaram os festejos para tematizar aspectos 
do cotidiano político do país, enfocando os políticos e suas alianças 
duvidosas em suas charges.

As críticas jocosas, por exemplo, apareceram em 1958, em O 
Estado de S. Paulo (18/2, p. 4), nas charges que inserem figuras de 
destaque do cenário político nos folguedos carnavalescos, fazendo 
troça das alianças e disputas políticas entre as autoridades do país. 
Esses protagonistas aparecem nas charges “Casamento suspei-
toso” e “Fazendo cordão”. A primeira delas, por exemplo, traz uma 
mulher (estilo senhorial), um garoto e uma baiana que representam, 
respectivamente, o presidente da República Juscelino Kubitschek, o 
vice-presidente João Goulart e sua provável pretendente. Nela o pre-
sidente da República aparece travestido de mulher: vestido tubinho 
estilo reto, sem muitos enfeites, brincos, colar e sapato de salto alto. 
Seus trajes indicam tratar-se de uma senhora discreta e conservadora 
(O Estado de S. Paulo, 18/2/1958). O outro personagem, trajado 
com roupas infantis, calça curta e meia soquete, representa Jango, 
o vice-presidente da República, que é empurrado com um bastão 
pelo presidente, para que se aventure na conquista da coquete baiana 
(Carvalho Pinto?!), fantasiada ao estilo Carmem Miranda, sugerindo 
um namoro que pode resultar em “casamento”, metáfora que sinaliza 
para a busca de alianças mais duradouras.
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Figura 16 – O Estado de S. Paulo, 22/2/1958, p.5.

Figura 17 – O Estado de S. Paulo, 18/2/1958, p.4.
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Na mesma ocasião, é publicada a charge “Fazendo cordão” 
(Figura 17), na qual Jânio Quadros, então governador de São Paulo, 
aparece fantasiado de corista – com corpete tomara que caia, sapatos 
de salto alto com trançado nas pernas e laçarote no cabelo –, inte-
grando o cordão do pierrô (Adhemar de Barros?!) que afaga o seu 
rosto. A corista mostra-se contente com o afago recebido.

As transfigurações objetivam ridicularizar esses pândegos famo-
sos que, pelo rebaixamento e deboche, são destituídos de seus atri-
butos de poder e de status social, tornando-se homens comuns, alvos 
de provocação e de riso derrisório, o que somente é possível por des-
velar suas condutas dúbias e fraquezas,13 de caráter e ideológicas. Na 
leitura desses artistas do traço, essas debilidades caracterizam o per-
fil de cada um deles que se expressam no conservadorismo do presi-
dente, na timidez e insegurança de seu vice e no falso moralismo do 
governador de São Paulo. Nessas representações, portanto, o rebai-
xamento de status e dos atributos de poder destroça as hierarquias 
e redefine as relações sociais e políticas às quais esses protagonistas 
estão submetidos.

Elementos de inversão da ordem também aparecem entre os 
foliões. A foto selecionada mostra um grupo de foliões mascarados 
que se diverte no baile do Clube Atlético Paulistano durante o Car-
naval de 1958. O travestimento dos pândegos, homens e mulheres, 
e seu ocultamento sob uma máscara que deixa o rosto protegido e 
impossível de reconhecimento certamente possibilitam o tom jocoso 
e irreverente aos brincantes que aproveitam as regras do ocultamento 
propiciadas pela folia carnavalesca para subverter o tempo e os valo-
res, mesmo que esse tempo seja fortuito e passageiro.

 13 Essas características são fundamentais para provocar o riso, conforme esclarece 
Vladimir Propp, em Comicidade e riso. Enfatizar os “defeitos” morais ou de 
comportamento é essencial para desencadear o riso derrisório ou escrachado no 
receptor dessas mensagens.

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd   151 29/01/2016   14:37:37



152  ZÉLIA LOPES DA SILVA

Figura 18 – O Estado de S. Paulo, 16/2/1958, p.15. Flagrante de baile do 
Clube Atlético Paulistano, 1958.

Em meio a essas provocações, uma jovem e resoluta mulher, cabe-
los de corte futurista, olhar firme e expressão séria, vestida de forma 
despojada em sua “fantasia realista”, caminha com passadas largas, 
carregando numa das mãos os pesados ícones do cotidiano, tais como 
o lixo e o transporte público oferecido pela Companhia Municipal 
de Transportes Coletivos (CMTC). A personagem é a cidade de São 
Paulo, cuja identificação foi colocada em sua coroa, que demarca a 
especificidade da foliona. Essa representação só pode ser uma das 
artimanhas de Momo, Deus da galhofa, tal o dissenso da proposta 
de humor (perverso), que em vez provocar a tão esperada alegria car-
navalesca, remete o leitor e provável folião novamente aos problemas 
cotidianos da cidade.

A ressaca carnavalesca aparece expressa nas charges “Cinzas” 
e “Depois do Carnaval”. Numa fogueira os bônus da Prefeitura 

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd   152 29/01/2016   14:37:37



DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  153

rapidamente transformam-se em cinzas (O Estado de S. Paulo, 
quinta-feira, 18/2/1958, p.4). Em “Depois do Carnaval”, a deso-
lação do folião deixa dúvidas se os momentos de prazer e descom-
promisso vivenciados nos dias festivos compensam e são capazes de 
sustentar o amargo retorno à realidade na quarta-feira de Cinzas. 
É o que transparece no folião sentado ao chão, sobre serpentinas, 
em atitude de total desolação, cuja expressão evidencia que a ilusão 
de suspensão da vida ordinária propiciada pelo Carnaval tem seus 
percalços.

Independentemente das pesadas críticas sobre o país e seus 
políticos, o balanço do Carnaval de 1958 feito pelos jornais indica 
um animado folguedo pelo Brasil afora. A imprensa avaliou que o 
carnaval do Rio de Janeiro foi animadíssimo. O mesmo ocorreu em 
São Paulo. As fotos publicadas pelos jornais (e expostas anterior-
mente) enfatizam o entusiasmo dos foliões nos bailes dos clubes 
espalhados pela cidade.

Afora as avaliações jocosas esporádicas, os festejos de Momo 
seguiram o seu ritmo. Os pândegos de 1959 divertiram-se, apesar 
da significativa inflação provocada pela política implementada pelo 
governo JK e pelas mudanças resultantes da transferência da capital 
do país para Brasília.14 Porém, resta saber se o Carnaval de 1959 esteve 
submetido a esses problemas relativos ao alto custo de vida e aos limi-
tes dessas políticas que favorecem os grandes grupos econômicos em 
detrimento dos segmentos populares.

Pelo balanço feito pelo jornal Folha da Manhã (10/2/1959), já 
no título da matéria (e no desdobramento da chamada dos assuntos 

 14 As avaliações feitas pela historiografia sobre o bem-sucedido governo JK, 
embora reconheçam as muitas realizações, observam que elas não alcançam 
os diversos segmentos da sociedade. Na avaliação de Vania Moreira (2003), a 
maior parte da população continua à margem dos benefícios gerados pelo desen-
volvimento e crescimento da economia. JK deixa de cumprir as promessas de 
desenvolvimento social que, via de regra, associa-se à ideia de aceleração da 
prosperidade econômica. Não consegue elevar o nível de vida da população ser-
taneja. E, também, não é bem-sucedido em duas outras promessas: os desníveis 
do desenvolvimento regional e o “subdesenvolvimento” nacional.
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tratados) é possível perceber as peculiaridades dos carnavais de final 
dessa década: “Animação (sem fantasias) em quase todos os salões. O 
Carnaval virou festa ‘fechada para os paulistanos’ – ruas quase deser-
tas e salões apinhados – ‘Índio’ é atração na Avenida – Sanduíche e 
água de torneira para os foliões do Ibirapuera”.

Ao descrever os traços gerais dos folguedos pela cidade, o cro-
nista observa que os carnavais nos espaços fechados destacaram-se 
pela animação, a exemplo dos bailes do Odeon, Royal, Palmeiras, 
Pinheiros, Tietê e Arakan, este último nos salões do Aeroporto de 
Congonhas. No “Odeon os ‘travestis’ deram a nota, com caríssimas 
fantasias femininas”. Esses bailes, contudo, são regados a muito 
lança-perfume nos lenços, apesar da proibição da polícia, preços altos 
e brigas naqueles mais movimentados.

Essas avaliações são acompanhadas de algumas fotos que vão de 
foliões e folionas divertindo-se, como no Clube Pinheiros, com des-
taque para as jovens de rostos pintados, aos desmanches dos cenários, 
no final da festa, cuja desordem dessas ações são sempre atrativos aos 
fotógrafos.

Apesar das vinhetas exageradas, os carnavais de rua foram regis-
trados em pequenas notas, pelo jornal, nos dias 10 e 12 de fevereiro, 
informando os três palcos de seu acontecer: o centro da cidade, na 
Avenida São João, com um footing durante os três dias, mas sem 
exibição de foliões, exceto os “três índios” que se tornaram atração; 
longe do centro, o outro polo localiza-se nos bairros do Brás, Mooca 
e Vila Esperança, esta última com a apresentação dos tradicionais car-
ros alegóricos; o último cenário é no Parque do Ibirapuera, montado 
pela Municipalidade:

No Parque do Ibirapuera, sob a grande marquisa milhares de pes-
soas ao som de alto-falantes espalhados por todos os cantos (tiveram) 
divertimento gratuito, oferecido pela Municipalidade, com palan-
ques apinhados durante os três dias. As brigas foram poucas, onde 
os lança-perfumes eram raros e as bebidas mais consumidas foram 
guaraná e água da torneira... Ontem à noite (2a-feira de carnaval) além 
dos bailes populares houve desfiles de escolas de samba: Unidos da 
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Galvão Bueno, Boêmios da Vila, Coração de Bronze, Primeiro de 
Santos Estevão, Garotos do Ipiranga e Joquei Unidos. (Folha da 
Manhã (10/2/1959)

Em outra matéria (12/2/1959, p.4), o jornal detalha as ativida-
des ocorridas durante os quatro dias de Carnaval no Parque do Ibi-
rapuera, destaca os bailes populares, os desfiles das escolas de samba 
(Unidos da Galvão Bueno, Boêmios da Vila, Unidos da Casa Verde, 
Coração de Bronze, Primeiro de Santo Estevão, Garotos do Ipiranga 
e Jóqueis Unidos), os desfiles dos cordões e as premiações recebidas:

(Desfilaram nos três dias as seguintes escolas de samba e os cor-
dões) [...] Prêmios (magros) foram distribuídos para os conjuntos que 
se destacaram em cada dia. No domingo, sagraram-se vencedoras as 
escolas de samba “Nenê de Vila Matilde” (20 mil cruzeiros), Lavapés 
(10 mil) e “Unidos do Morro de Vila Maria” (5 mil). Prêmio extra de 
5 mil cruzeiros, foi conferido a escola de samba “Unidos de Vila Peru-
che” por ser a mais numerosa. Na segunda-feira, foram classificadas 
as escolas de samba “Unidos do Gavião” (15 mil cruzeiros), “Unidos 
da Casa Verde” (10 mil), Jóqueis Unidos (6 mil) e mais “Garotos do 
Ipiranga” e “Coração de Bronze” (4 mil cada). O último dia, os prê-
mios foram levantados pelos seguintes cordões carnavalescos: 
“Paulistano” (20 mil cruzeiros) e “Vai Vai” (15 mil cruzeiros). 
(Folha da Manhã, 12/2/1959, p. 4, negritos do original)

Nesse balanço, tem-se nove escolas de samba premiadas (resul-
tante dos desfiles de domingo e segunda-feira de Carnaval) e dois 
cordões (vencedores nos desfiles de terça-feira), enfatizando o jornal 
que, apesar das dificuldades – o Parque ser longe e o transporte até 
lá ser precário –, o público prestigiou os eventos. Mas os destaques 
nessas exibições são as escolas de samba. 

O outro polo dos folguedos ocorreu em Vila Esperança, também 
registrado pelo jornal Folha da Manhã (10/2/1959), que o considera 
o ponto alto dos carnavais da cidade. Nessa matéria, expõe as exibi-
ções das agremiações da Zona Leste da cidade em seus bairros, tais 
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como o Recreativo União Vila Esperança, a A.A. 5 de Julho e o C.A. 
Guarani, os responsáveis pela organização dos carnavais de rua da 
região. A preparação desses desfiles envolvia a comunidade local, que 
ajudava os clubes por meio de doações em dinheiro e em objetos os 
mais variados (gesso, madeira, pregos etc), para garantir a exibição de 
suas performances durante as festividades carnavalescas. O cronista 
do jornal descreve os desfiles ocorridos no domingo de Carnaval, que 
saíram de Vila Esperança em direção à Vila Matilde, reduto da Escola 
de Samba Nenê de Vila Matilde, tendo em todo o percurso o acompa-
nhamento dos foliões, que não somente aplaudiam as exibições, como 
também aderiam aos seus saracoteios.

Nessa matéria, observa ainda o cronista que a Copa do Mundo 
foi o tema central dos desfiles, em homenagem à conquista da seleção 
brasileira no ano anterior, mas em seguida ele corrige a análise e diz 
que os motes eram variados, “inclusive com algumas alegorias satí-
ricas”, que foram desenvolvidos pelas agremiações participantes e 
responsáveis pelos desfiles: A Copa do Mundo (Recreativo União de 
Vila Esperança), O Imperador Nero (A.A. 5 de Julho), e Galo Velho 
(C. A. Guarani). O carro principal do Recreativo era uma réplica da 
taça de aproximadamente três metros de altura e foi “o mais ovacio-
nado em todo o percurso”, seguido de “Galo Velho”, inspirado em 
letra de música que aborda o assunto (“quem gosta de galo velho é 
panela de pressão”), sendo os motes dos carros alegóricos um galo 
gigante coberto de penas e uma panela de pressão.

Ao acompanhar o acontecer dos carnavais na cidade de São Paulo 
no decurso da década de 1950, é possível afirmar que eles não se mani-
festaram apenas nos espaços fechados. Os esforços para reanimar os 
carnavais de rua nos moldes anteriores foram recorrentes, mas o corso 
não alcançou muito sucesso. O trajeto de deslocamento dos foliões 
seguiu outra rota, que saía da Praça das Bandeiras, em Pinheiros, em 
direção ao Parque do Ibirapuera, à Avenida Paulista, e retornando 
ao local originário. Já os desfiles e os bailes públicos, que em 1951, 
1952 e 1954 ocorriam na Avenida São João e Largo da Concórdia, 
deslocaram-se, em 1955, para o Parque do Ibirapuera, cujos espaços 
cenográficos foram preparados para seguir o mesmo padrão: vesperal 
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infantil, desfiles de blocos, ranchos, cordões e escolas de samba e, por 
último, bailes para os adultos.

Os carnavais de 1957 a 1959 em São Paulo ficaram marcados nas 
avaliações dos diferentes cronistas pelas buscas incessantes de noto-
riedade dos festejos de rua e de aferir a performance dos bailes nos 
espaços fechados. As conclusões alternam-se entre reconhecer fama 
relativa a esses festejos e a decretação de sua “morte”. Talvez a exceção 
sejam os carnavais de 1958, do Rio de Janeiro e de São Paulo, regis-
trados nas fotos publicadas nos jornais e nas revistas de variedades, 
que evidenciam animados foliões nos bailes dos clubes e nos espaços 
públicos durante os dias festivos.

Ao longo dessa década são recorrentes os desfiles de cordões, 
escolas de samba em São Paulo. O Gráfico 9 destaca a performance 
desses eventos de rua com a primazia destas últimas, que desfilam 
em praticamente todos os anos, o que não significa concordar com as 
abordagens de Queiroz e Simson sobre sua predominância nos car-
navais da cidade na referida década.

Gráfico 9 – Desfiles de cordões, escolas de samba e corso nos carnavais 
de rua em São Paulo
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Fontes: Folha da Manhã, 11/2/1950, p.7; Correio Paulistano, 4/3/1954; 
15/2/1955, p.2; 5/3/1957, p.1; 6/2/1958, p. 4; O Estado de S. Paulo, 8/3/1957; 
Folha da Manhã, 12/2/1959.

(Os desfiles em 1951, 1952 e 1954 foram programados para a Avenida São João. Em 
1955, foram deslocados para o Parque do Ibirapuera.)

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd   157 29/01/2016   14:37:38



158  ZÉLIA LOPES DA SILVA

Em outras palavras, o balanço geral dos folguedos na cidade de 
São Paulo, na década de 1950, por um lado, evidencia alguns traços 
que já estavam delineados na década anterior, que era a concentração 
desses foliões nos espaços fechados – nos clubes, associações profis-
sionais e esportivas, e nos cinemas da cidade – e o seu deslocamento 
para os bairros, embora houvesse empenho dos setores organizados 
dos meios de comunicação para garantir os desfiles de rua em lugares 
já consagrados em outros carnavais da cidade. Por outro lado, esse 
deslocamento sinaliza para mudanças ocorridas na cidade que, a cada 
ano, recebia mais pessoas, originárias de várias partes do Brasil e do 
exterior, que definiam o perfil de seus locais de sociabilidade plasma-
dos em seus costumes e valores.

Embora os eventos carnavalescos tenham sido moldados e se 
consagrado em torno dos bailes em recintos fechados, dos quais par-
ticiparam todos os segmentos sociais, em seus respectivos clubes e 
agremiações, a busca para reorganizar os carnavais de rua foi uma 
constante em toda a década. Apesar dos esforços, nem sempre esses 
organizadores foram bem-sucedidos, mesmo que as escolas de samba 
comecem a assumir papel de maior destaque, pois ainda não eram 
preponderantes, diferentemente do que afirma Maria Isaura Pereira 
de Queiroz (1987). Os folguedos mais espontâneos ocorreram, no 
final da década, em “bairros periféricos”, como noticia, concisa-
mente, o jornal Folha da Manhã (10/2/1959, p.4), que apontou a 
participação de foliões espontaneamente nos bairros do Brás, Mooca e 
Vila Esperança, e concluiu que nesses bairros “houve a alegria espon-
tânea que caracteriza os festejos momescos”.

As performances carnavalescas de rua, ao longo da década, no 
entanto, receberam recorrentes críticas dos jornais pesquisados ou 
dos participantes/público pela desorganização, falta de originalidade 
e beleza. Os jornais censuraram o péssimo gosto da ornamentação, 
o som dos alto-falantes excessivamente alto ou simultâneo às apre-
sentações, atrapalhando a audição do que era cantado nesses desfi-
les. Essas críticas foram recorrentes em O Estado de S. Paulo e mais 
incisivas em relação aos desfiles do Carnaval de 1954 por todos esses 
motivos, até mesmo pela figura de Rei Momo colocada na Avenida 
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São João, como vimos. Nos anos seguintes, os jornais também não 
foram pródigos em elogios, atribuindo as responsabilidades pelo 
fracasso desses eventos ora à chuva, ora aos foliões, ora à ausência da 
Municipalidade em sua organização. Mas no cerne dessas avaliações 
estava a mitificação dos carnavais do passado.

Chega-se à conclusão de que os festejos de rua, oficiais ou não, 
perderam força, se comparados aos anos anteriores, e somente ocor-
reram quando os meios de comunicação, rádios e jornais, Associação 
Comercial e/ou a Prefeitura da capital incentivaram as exibições 
dos blocos, ranchos, cordões e escolas de samba, definindo os locais 
cenográficos para sua efetividade, exceto nos redutos dos carnavais 
da comunidade afrodescendente, como Vila Esperança e Vila Matilde. 
Esses esforços também se deslocaram para os bairros, com a organiza-
ção de bailes e algumas batalhas de confete programadas para aconte-
cer nos bairros da Penha, Tucuruvi, Brás, Lapa, Santo Amaro, entre 
outros, sinalizando a espacialização e descentralização das folgan-
ças de Momo, diferentemente dos anos anteriores, quando, embora 
tivessem o bairro como a matriz do folguedo, os pândegos dirigiam-
-se ao centro da cidade para apresentar as suas performances e as de 
suas agremiações às quais estavam vinculados. Se os dias e as noites 
eram alucinantes, não é possível saber, ainda que as fotos dos bailes 
sinalizem nessa direção.

No entanto, o que fica como resultado do percurso carnavalesco 
durante essa década é a encenação de um espetáculo, cujos protago-
nistas principais são os brincantes, independentemente das avalia-
ções negativas da imprensa sobre o fracasso desses festejos, mesmo 
porque essa avaliação inscreve-se em referenciais sobre os carnavais 
do passado, sempre lembrados miticamente e, por isso, vistos como 
expressão de um tempo marcado pelas possibilidades de diversão e 
de partilhamento de momentos de felicidade, alegria, criatividade e 
beleza, sempre contrapostos ao que ocorria na nova conjuntura.

Essas projeções avançam para a década seguinte, assunto que será 
discutido no próximo capítulo, que se volta às folias ocorridas entre 
os anos de 1960 e 1964, quando o tom da cobertura da imprensa é 
ainda pior, ao insistir que os paulistanos saíam em fuga da cidade 
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nos dias dedicados a Momo, em direção ao litoral, interior e ao Rio 
de Janeiro. Até que ponto esse roteiro é abrangente? Ou ele era vivido 
apenas pelos segmentos que tinham recursos para sair da cidade? 
Perscrutar essas questões são os desafios a serem vencidos no pró-
ximo capítulo.
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