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RESUMO 
 

 

 
A presente dissertação tem por objetivo analisar e comparar os discursos 
produzidos pela cartografia turística e pelo samba em suas narrativas sobre 
a cidade do Rio de Janeiro desde o início do século XX. A metodologia 
adotada estabelece uma construção cronológica para evidenciar diferentes 
discursos sobre essa cidade, com base em sete exemplares de mapas 
produzidos entre os anos de 1914 e 2016. Paralelamente, são analisados 
os sambas contemporâneos aos referidos documentos e, a partir daí, é 
possível confrontar os discursos produzidos nas letras dos sambas e na 
cartografia, em relação as transformações urbanas pelas quais a cidade 
passou. A discussão é conduzida apoiada em referencial teórico que 
perpassa discussões sobre cidade, samba, cartografia, turismo, território, 
cotidiano e patrimônio. A cartografia além de fonte, foi utilizada como 
ferramenta analítica, tendo como resultado oito mapas que espacializam e 
comparam a distribuição das referências dos mapas turísticos e do samba 
no tecido urbano. O trabalho problematiza ainda a falta de representação 
do cotidiano dos moradores nos mapas turísticos, além de evidenciar 
através da análise cronológica como as mudanças da cidade do Rio de 
Janeiro se relacionam diretamente com a história do samba e com o 
deslocamento dos locais de interesse turístico na cidade. 
 

 

Palavras chave: cidade; cartografia; samba; turismo. 
 

 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

The present dissertation aims to analyze and compare the discourses 
produced by the cartography and samba in their narratives about the city of 
Rio de Janeiro since the beginning of the 20th century. The methodology 
adopted establishes a chronological construction to show different 
discourses about this city, based on seven examples of maps produced 
between the years of 1914 and 2016. Parallel to this, the sambas 
contemporary to these documents are analyzed and, from there, it is 
possible to confront The speeches produced in the letters of sambas and 
cartography, in relation to the urban transformations through which the city 
passed. The discussion is conducted based on a theoretical reference that 
perpasses discussions about city, samba, cartography, tourism, territory, 
daily life and heritage. The cartography as well as source, was used as an 
analytical tool, resulting in eight maps that spatialize and compare the 
distribution of the references of the tourist maps and the samba in the urban 
fabric. The work also problematizes the lack of representation of the daily 
life of the inhabitants in the tourist maps, besides evidencing through the 
chronological analysis how the changes of the city of Rio de Janeiro relate 
directly to the history of the samba and to the displacement of the places of 
tourist interest in the City. 
 
 
Keywords: city; cartography; samba; tourism 
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Introdução 
 

 
Uma cidade é composta de infraestrutura urbana, habitações, 

estabelecimentos comerciais, espaços públicos, mas, também, de pessoas, 

memórias, aspirações, sonhos e desilusões de várias gerações que percorreram 

suas ruas. Assim, a vitalidade da cidade do Rio de Janeiro é, em parte, resultado 

da mistura de usos, do cotidiano, das afetividades e da memória acumulada dos 

que por aqui passaram.  

Essas marcas estão na dança, no futebol, na fé, nas brincadeiras de rua, 

na alimentação, no jogo do bicho, nas relações afetivas e, inclusive, no samba e 

nos mapas turísticos dessa cidade. Nesse sentido, esses traços inscrevem o 

homem no tempo e no espaço, pois, como Le Breton escreve, “o homem está 

afetivamente presente no mundo” (LE BRETON,2009, p. 9). 

 Assim, vivenciar e estudar essa cidade pulsante é não só necessário, 

mas, pessoalmente, motivador. É nela que abriga momentos de grande 

repercussão e acontecimentos miúdos do cotidiano em que a presente pesquisa 

se insere, investigando as consonâncias e as dissonâncias6 presentes nas 

representações da cidade do Rio contidas tanto na cartografia turística quanto 

no samba desde o início do século XX até os dias de hoje. 

A originalidade da pesquisa reside no diálogo proposto entre o potencial 

de leitura da cidade a partir do samba, do seu batuque, das suas letras e da sua 

dança - construção cotidiana de seus moradores. Além disso, outra leitura 

possível advém da cartografia turística de uma cidade que se pretende atrativa 

para visitantes. 

Nessas visões distintas da mesma cidade, parece existir territórios em 

disputa, em que estão em jogo lugares de memória7, confrontos de narrativas, 

permanências, rupturas, estratégias de afirmação, vozes que são amplificadas e 

outras, silenciadas. Afinal, a história da cidade também está nessa disputa de 

significados e no conflito da “carioquice”8, informal, que deve se submeter a um 

                                                 
6 Consonância e dissonância são termos musicais que dizem sobre a estabilidade e a instabilidade, da 

harmonia ou dos acordes, por exemplo. 
7 Lugares de memória para Nora (1993) são a mais do que o mero registro de um local. É onde a 

dimensão simbólica está inscrita no próprio registro. 
8 A carioquice está relacionada ao jeito de ser do carioca. Muito embora essa percepção seja carregada de 

estereótipos e reducionismos, ela é disputada e mantida por meios de comunicação, poder público, 

moradores e, inclusive, o trade turístico.  
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projeto civilizatório de enquadramento. Por outro lado, alimenta-se o simulacro 

do “jeito” singular do carioca como fator atrativo de turistas. 

É certo que o samba e os mapas turísticos foram se modificando ao longo 

do tempo, contando novas histórias sobre a cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro e se adaptando às suas modificações urbanas. Por isso, é importante 

pontuar, ainda, que a cartografia turística de uma cidade é parte da construção 

de um discurso oficial que foi se modificando desde o início do século XX. Por 

outro lado, o samba batucou ao longo dos anos sobre afetos e desafetos, mas, 

também, sobre a cidade. Às vezes, como cenário das letras, outras como 

personagem principal. Esse canto, construído por diversas vozes, foi, 

gradativamente, ocupando também os espaços do Rio de Janeiro. Ao longo da 

pesquisa, as narrativas produzidas por esses dois vetores serão confrontadas. 

É importante observar que o samba teve sua trajetória marcada, 

inicialmente, até a década de 1930, por uma marginalidade para, então, ser 

revestido de um status de brasilidade. Assim, a cidade do Rio de Janeiro está 

inscrita no percurso desse gênero musical ao longo do tempo, na medida em 

que as suas mudanças urbanas foram acompanhadas dos novos espaços 

ocupados pelo samba. Dessa ocupação, decorrem variações de estilo, da dança 

e dos locais de encontro de sambistas. 

Nesse sentido, a análise parte, inicialmente, da cartografia. Ela é 

examinada como base para a contextualização do momento histórico e urbano 

da cidade. Dessa forma, é definido o recorte temporal com base no ano do mapa 

ou estimado, em função das transformações urbanísticas sofridas ao longo dos 

tempos. O passo seguinte é a análise dos sambas contemporâneos aos 

respectivos mapas. Através deles, é possível tecer análises e leituras de 

diferentes momentos da cidade e, por conseguinte, confrontar os discursos 

presentes tanto na cartografia turística quanto no samba.  

A presente investigação tem seus capítulos estruturados como etapas de 

uma roda de samba. Há, ainda, a opção por organizar separadamente, em dois 

capítulos, a análise cartográfica e dos sambas, entre antes e depois da década 

de 1960. Essa escolha deve-se à mudança da capital da República para Brasília, 

o que leva a cidade do Rio a se reposicionar como destino turístico. Sendo assim, 

esse período é marcante também para o samba que vive um momento de 

autoanálise com o surgimento da bossa nova. 
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Dessa forma, o Capítulo 1, “afinando os instrumentos”, apresenta os 

momentos iniciais e versa sobre os objetivos da pesquisa, as justificativas, o 

estado da arte e os fundamentos teóricos metodológicos. Seu título é uma 

referência ao momento inicial de ajuste dos instrumentos e do tom, o que ocorre 

antes de começar a batucada.  

Em seguida, o Capítulo 2, “Primeiras notas: a capital da República no 

samba”, é responsável pelo entendimento das narrativas de 1914 até 1960. Sua 

análise ocorre em função dos mapas, a partir dos quais são realizadas 

observações complementadas com sambas contemporâneos e aspectos sobre 

a evolução urbana da cidade. O nome do capítulo, por sua vez, é uma alusão ao 

início do samba, os primeiros acordes, enquanto o povo vai chegando e se 

somando à roda.  

Dando continuidade às análises, o Capítulo 3, “Na palma da mão: Rio de 

Janeiro capital cultural”, dá prosseguimento a identificação das consonâncias e 

das dissonâncias narrativas entre a cartografia turística e o samba, 

acompanhando a mesma dinâmica do capítulo anterior. Aqui, o foco é o período 

compreendido entre 1960 e 2016, sendo este último o ano em que se celebra o 

centenário do samba. Sendo assim, o título do capítulo três é uma alusão a uma 

roda de samba que já está animada, e o povo em volta ajuda a dar o ritmo 

batendo na palma da mão. 

Em seguida o Capítulo 4, “A grande roda: costurando as narrativas da 

cidade”, aprofunda a análise apoiada na espacialização temática dos elementos 

de debate através de mapas elaborados a partir da pesquisa. Nesse momento, 

a discussão é complementada com uma reflexão sobre novos formatos e 

possibilidades da cartografia turística. Por isso, o nome do capítulo representa o 

ponto alto da roda, quando o local está com seu público máximo, e o povo ao 

redor acompanha a cantoria dos músicos roda.  

Por fim, “A saideira” é a hora em que o público da roda de samba se 

despede. São as considerações finais com os limites e os desdobramentos da 

pesquisa. Como não poderia deixar de ser, o título desse capítulo que encerra a 

pesquisa é uma referência a esse momento final de uma roda, pois, na saideira, 

ficam apenas aqueles que gostaram muito do samba, e os músicos, como 

agradecimento, respondem tocando sambas clássicos e muito populares que 

empolgam o povo ao redor.  
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CAPITULO 1 – Afinando os instrumentos 

 
Este capítulo trata das etapas metodológicas e reflexões sobre o 

referencial teórico que orienta a pesquisa. Seu intuito é apresentar a construção 

dos objetivos da pesquisa, o recorte e os procedimentos que orientaram a 

pesquisa documental.  

Através de uma breve discussão sobre o tripé da pesquisa - samba, 

turismo e cartografia -, a primeira seção define o objeto e sua relevância. No 

intuito de fundamentar a discussão proposta e um vocabulário comum para a 

construção do problema, a segunda seção explora o estado da arte dos eixos 

temáticos fundamentais para isso - música, turismo, cartografia, sociologia 

urbana, patrimônio cultural e samba -, recortando mais claramente a 

problemática a ser explorada. Por fim, a última seção apresenta os recortes 

documentais da pesquisa e explicita seus desafios. 

 

1.1 Como e por quê 
 

 
O objetivo da presente pesquisa é analisar e comparar os discursos 

produzidos pela cartografia turística e pelo samba em suas narrativas sobre a 

cidade do Rio de Janeiro desde o início do século XX. Nesse sentido, a 

originalidade da pesquisa está relacionada ao potencial da leitura e do diálogo 

sobre a cidade através das interpretações da cidade presentes tanto na 

cartografia turística e no samba. A hipótese é que a cartografia turística pouco 

representa o cotidiano dos moradores da cidade, diferentemente das narrativas 

produzidas pelo samba ao retratar a cidade. Enquanto a primeira é parte da 

cristalização do discurso oficial da cidade, a segunda cobre uma dimensão 

afetiva e plural da cidade produzida por seus habitantes.  

É importante pontuar que a presente pesquisa compreende a cidade 

como um discurso, e querer elaborar um léxico de significações para ela é uma 

tarefa absurda nos termos de Barthes (1985). Por exemplo, a um bairro central - 

zonas exaustivamente estudadas do ponto de vista sociológico - podem-se 

atribuir diversas funções, em uma lista que deve ser constantemente 

completada, enriquecida, e, ainda assim, esta representará apenas um nível 

elementar das representações da cidade (BARTHES, 1985). Isso porque “os 
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significados são como seres míticos, de uma extrema imprecisão, e, num certo 

momento, tornam-se sempre os significantes de outra coisa: os significados 

passam, os significantes ficam” (BARTHES, 1985, p.186).  

Nesse contexto, a construção de imagens faz parte da narrativa sobre a 

cidade. Barthes afirma que ela “é um discurso, e esse discurso é 

verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos 

a nossa cidade, a cidade onde nos encontramos” (BARTHES, 1985 p.184). 

Assim,  

ao falar de imaginário urbano – que entendo como 
modalidade específica do fenômeno mais amplo das 
representações sociais – suponho imagens estruturadas e 
operadas a partir de grupos sociais e práticas espaciais 
específicas e não simples conjuntos de imagens, refugiadas 
nas mentes ou na consciência dos indivíduos (MENESES, 
2006, p. 36) 

 

É importante observar que, de modo complementar a essas 

representações, surge a relação de reciprocidade identificada por La Rocca 

(2015) entre a cidade e as pessoas. De forma complementar, ele pontua que “um 

não pode existir sem o outro e que, se a cidade molda os indivíduos com a 

especificidade de seus espaços, os indivíduos, com suas produções estilísticas 

e vivências dentro e, através do espaço, conotam as características de uma 

cidade.” (LA ROCCA, 2015, p.173). 

Dentre os diferentes significados e usos da cidade, estão os concebidos 

para os visitantes. Esse grupo, ao se deslocar pela cidade, frequentemente, se 

orienta através de mapas turísticos. Estes são voltados para a construção de 

imagens turísticas e/ou informações a respeito de usufruir a cidade e trazem um 

número significativo de dados sobre a história da evolução urbana e social. 

É importante pontuar que o reconhecimento de um local como turístico é 

parte de uma construção cultural (CASTRO, 1999).  Essa construção, em sua 

maioria, recorre a histórias únicas sobre a cidade, recorrendo a estereótipos que, 

segundo Freitas e Azevedo (2015), não são perigosos necessariamente por 

serem mentiras, mas principalmente por serem incompletos.  Assim, a cidade e 

a atividade turística possuem uma relação de interação, “às vezes muda a 

cidade, muda o turismo; outras vezes, a partir de modificações no mundo do 
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turismo, introduzem-se alterações urbanísticas na cidade” (CASTRO, 1999, p. 

84). 

Nesse sentido, a cartografia turística é um panorama da narrativa turística 

oficial a despeito da relação dos moradores com sua cidade.  Em relação a eles, 

Ana Carmen Casco (2008)9 pondera que os mapas turísticos, elaborados ao 

longo do século XX, são documentos que retratam a cidade com um objetivo e 

uma intencionalidade particular de cada momento da história. Ainda assim, os 

mapas devem ser interpretados como fato social culturalmente produzido onde 

as representações são parte de trama de significados e sentidos (CASCO, 2008). 

A observação da cartografia turística permite observar, entre outras coisas, 

“como o circuito turístico opera na cidade, em cada momento, ao sabor das 

tecnologias de transporte, das tramas da circulação, dos valores simbólicos da 

fruição dos espaços – edificados, naturais ou paisagísticos – e dos hábitos 

culturais” (CASCO, 2008, p. 4).   

Nesse contexto, é fundamental ponderar sobre o que não aparece na 

cartografia turística de uma cidade. Esses mapas, instrumentos políticos, não 

dão visibilidade à grande parte dos discursos dos moradores sobre a cidade, 

seus afetos e desafetos. Assim, parece fundamental refletir sobre como os 

mapas costumam ser percebidos como reprodução fiel e imparcial do mundo. 

Esse entendimento, entretanto, ignora a importância política, os desvios e as 

distorções intencionais ou não desses documentos (HARLEY, 2001). Para 

Harley (2001), os mapas são um meio de imaginar e organizar o mundo dos 

homens.  

Ainda sobre o tema, Certeau (1998) apresenta o conceito de “cidade-

panorama”, ou seja, a representação cartográfica como um simulacro visual que 

exclui os comportamentos do dia a dia. Assim, é importante pontuar que a 

presente pesquisa avalia que os mapas têm o potencial de atuar também como 

representação dos lugares, aqui entendidos na concepção de Costa (2007):  

 

O lugar enquanto experiência, espaço vivido, espaço 
afetado, projeção do espaço mental interior, onde a imagem, 
em geral, e a cartografia, em particular, são formas de 
aproximação e representação; uma proposta de geografia 

                                                 
9 Pesquisa desenvolvida na Biblioteca Nacional dentro do Programa de Nacional de Apoio à Pesquisa 

(2008) com a cartografia turística disponível no acervo.  
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da memória que explora os estratos do espaço em busca de 
lugares. Descobrir os significados outorgados e construir 
novos significados. (Des) construir a cartografia ou construir 
sobre a cartografia geométrica uma cartografia do lugar. 
(COSTA, 2007, p. 24) 

 

Contudo, essa representação do lugar não está necessariamente 

presente nos registros cartográficos. Ao contrário, o que se encontra é uma 

tendência a pasteurização do cotidiano dos moradores. Essa interface dos 

lugares e do cotidiano também está presente na metáfora de que o cotidiano e 

os lugares são bricolagens (CERTEAU, 1998, p. 188) e que estamos ligados a 

eles por lembranças. Certeau avalia ainda que “só há lugar quando frequentado 

por espíritos múltiplos” (CERTEAU, 1998, p. 189). 

Na outra vertente da pesquisa está a música popular, em particular, o 

samba carioca. Com sua origem no final do século XIX e início do XX, ele está 

intimamente ligado à urbanização e ao surgimento das classes populares e 

médias urbanas (NAPOLITANO, 2002). O autor aponta a música como “tradutora 

dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias sociais” 

(NAPOLITANO, 2002, p. 7), um instrumento que ajuda a refletir sobre a 

sociedade e a história. Na cidade do Rio de Janeiro, o samba atuou como fator 

de afirmação de grupos e classes sociais normalmente marginalizados 

(PARANHOS, 2003). E é esse enraizamento cultural e social do samba que o 

inscreve no campo do patrimônio imaterial, tendo sido reconhecido como tal em 

2007.  

Assim, a discussão do problema de pesquisa perpassa por uma cidade 

do Rio de Janeiro compreendida como um bem cultural. O conceito é tratado 

aqui na perspectiva apresentada por Meneses (2006) como uma cidade marcada 

por sentidos e valores, apropriada pela memória, consumida afetiva e 

identitariamente.  

É bom ter presente que a cidade (qualquer que seja seu 
conteúdo histórico específico) deve ser entendida segundo 
três dimensões solidariamente imbricadas, cada uma 
dependendo profundamente das demais, em relação 
simbiótica: a cidade é artefato, é campo de forças e é 
imagem. (MENESES, 1996, p.148-149) 
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É importante destacar, aqui, o turismo como uma atividade social e 

econômica complexa, circunscrita nas três dimensões dessa cidade. A 

massificação da atividade turística e seus impactos reforçam a importância de 

se definir parâmetros e conceitos que ajudem estudiosos, sociedade em geral, 

gestores públicos, profissionais do trade turístico e investidores a compreender 

as interfaces desse fenômeno. Coriolano (2006) afirma que o turismo é uma 

atividade social, mas também econômica, política, educativa e cultural que 

envolve relações de poder. 

Segundo Castro (1999), o turismo organizado no Brasil começou apenas 

no início do século XX, tendo como principal centro a cidade do Rio de Janeiro. 

Essa organização se dá no momento em que se descobre que “a imagem urbana 

é uma mercadoria que pode gerar grandes lucros, notadamente com o turismo” 

(ABREU, 1998, p. 4). Desde então, a cidade teve sua imagem lapidada, 

acompanhando as mudanças tanto na sociedade carioca quanto as demandas 

dos turistas. Recentemente, há uma exacerbação desse processo através do 

empresariamento - um fenômeno observado por Harvey (2006), em larga escala 

onde as cidades comercializam sua própria imagem. Nesse contexto, a 

paisagem urbana é assolada por mecanismos que tudo transformam em 

commodity (MENESES, 2006). Meneses pondera, ainda, que o turismo está no 

foco desse processo, mas não é o único objetivo das cidades em geral.  

Também se vende a cidade para seus próprios habitantes (a 
principal motivação seria então política, mas ela pode dirigir-se 
a empresários de todo tipo, investidores, emigrantes de perfil 
conveniente, estratégias geopolíticas, etc.) (MENESES, 2006, 
p. 52).  

 

Nesse contexto, os mapas turísticos podem ser uma importante 

ferramenta para a leitura de discursos e intenções políticas.  

Na contramão da narrativa única construída sobre a cidade, está a 

música, em particular, o samba. Entendido por Napolitano (2002) como produto 

da apropriação e do encontro de classes e grupos socioculturais bastante 

heterogêneos. O samba canta sobre uma cidade - tecido vivo das relações 

sociais e campo de investimentos simbólicos (VELLOSO, 2005) - que não parece 

ser contemplada na cartografia turística inicialmente. Em um segundo momento, 

fragmentos dessa história passam a ser assimilados na medida em que ocorrem 
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o tombamento e o registro, em diferentes instâncias, de locais representativos 

(CUNHA, 2009).  

Dessa forma, a abordagem da pesquisa estabelece um diálogo entre as 

interpretações da cidade verificadas na cartografia turística e no samba, que 

propicia a problematização de diferentes narrativas sobre a cidade através de 

uma perspectiva transversal. A pesquisa espera contribuir no debate sobre o que 

(e por que) não tem representação na narrativa turística oficial. E, por 

conseguinte, avaliar motivações e interesses de gerar maior visibilidade de 

algumas áreas que outras. Como consequência da pesquisa documental, há, 

ainda, a espacialização das narrativas musicais sobre a cidade e o 

reconhecimento do valor patrimonial de lugares associados à música. 

Em síntese, a relevância da pesquisa está relacionada ao potencial da 

leitura da cidade através de narrativas presentes tanto na cartografia turística 

quanto na música. A primeira, parte da construção de uma imagem 

comercializável de cidade, que se pretende atrativa ao turista e ao investimento. 

A segunda, por sua vez, é disputada e construída no cotidiano pelos habitantes 

da cidade. Assim, a investigação proposta visa comparar as leituras, buscando 

interfaces e dissonâncias nos dois discursos. 

Então, para o desenvolvimento da pesquisa, foram definidos os seguintes 

objetivos: 

Objetivos gerais 

 Investigar interfaces e dissonâncias nas narrativas sobre a cidade, 

presentes em mapas turísticos e em letras de samba, desde o início do 

século XX.  

 Identificar os interesses que se materializam na seleção da narrativa 

oficial da cidade do Rio de Janeiro produzida pela cartografia turística.  

 

Objetivos específicos 

 Analisar o discurso de mapas turísticos produzidos na cidade do Rio de 

Janeiro em diferentes momentos históricos.  

 Elaborar um quadro analítico das letras dos sambas gravados na mesma 

época dos principais mapas turísticos da cidade do Rio de Janeiro com o 

intuito de espacializar as leituras sobre a cidade.  

 Documentar as múltiplas narrativas da cidade na cartografia turística 

produzida ao longo dos anos na cidade do Rio de Janeiro. 
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1.2 Estado da arte 
 

Esta sessão apresenta o estado da arte das temáticas investigadas 

através da construção de um diálogo original, apoiado em revisão de literatura 

de caráter multidisciplinar, articulando referenciais do turismo, cartografia, 

samba, patrimônio e a cidade. Por ser uma atividade social e econômica 

dinâmica, diversos teóricos e instituições procuram definir turismo de modo a 

refletir seu amplo papel na sociedade. A massificação da atividade turística e 

seus impactos reforçam a importância de se definir parâmetros e conceitos que 

ajudem estudiosos, sociedade em geral, gestores públicos, profissionais do trade 

turístico e investidores a compreender as interfaces desse fenômeno. Coriolano 

afirma que o turismo,  

enquanto prática social é também econômica, política, 
cultural e educativa, envolvendo relações sociais e de poder 
entre residentes e turistas, produtores e consumidores. O 
turismo é simultaneamente ócio e trabalho, produto do modo 
de viver contemporâneo, cujos serviços criam formas 
confortáveis e prazerosas de viver, restritas a poucos. (...) A 
riqueza do turismo está na diversidade de caminhos para 
sua produção e apreensão, nos conflitos e possibilidades de 
entendimento desse fenômeno. Ele é, a um só tempo, o 
lugar das estratégias para o capital e das resistências do 
cotidiano para os habitantes. (CORIOLANO, 2006, p.368) 

 

 É importante, portanto, destacar a característica de fenômeno 

apropriador presente no turismo, já que o que quer que se venha chamar de 

turístico será sempre uma construção e, nessa dinâmica, ele pode assumir 

tantas conotações quantas sejam as políticas que dele se utilizem. Sua 

capacidade de apropriar-se dos espaços, dando a eles novos e múltiplos 

significados, torna-o um fenômeno do qual o sentido dependerá sempre do 

ambiente onde ocorre e dos objetivos de quem o promove (GAGLIARDI, 2012). 

De modo complementar, Paulo Gomes lembra, ainda, que “as coisas 

terão diferentes importâncias e chamarão a atenção dependendo do tempo 

disponível e, sobretudo, dos interesses particulares e da sensibilidade de cada 

um” (GOMES, 2013, p. 203). Indo além, ele afirma que o deslocamento realizado 

pelos turistas e por moradores fazem surgir recortes espaciais distintos que, ao 
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serem analisados conjuntamente, possibilitam-nos identificar o espaço de modo 

mais abrangente. Essa identificação está intimamente ligada ao conceito de 

visibilidade apresentado por Gomes (2013), em que três elementos são 

determinantes: local, público e narrativa. Assim, é importante observar que “a 

visibilidade de um fato ou fenômeno muda segundo as propriedades de sua 

exposição, segundo a ordem de sua apresentação” (GOMES, 2013 p. 41). Desse 

modo, a construção de percurso orientado por uma cartografia turística oficial 

tem como objetivo a construção de uma visibilidade intencional da cidade.  

Nesse contexto, a construção de imagens faz parte da narrativa sobre a 

cidade. Assim, quando um visitante se insere nesse discurso, ele realiza um 

exercício de olhar: 

Tais práticas envolvem o conceito de “afastamento”, de uma 
ruptura limitada com rotinas e práticas bem estabelecidas da 
vida de todos os dias, permitindo que nossos sentidos se 
abram para um conjunto de estímulos que contrastam com 
o cotidiano e o mundano. (URRY, 1996, p. 17) 

 

E esse direcionamento do olhar 

Implica, frequentemente, diferentes formas de padrões 
sociais, com uma sensibilidade voltada para elementos 
visuais da paisagem do campo e da cidade, muito maior do 
que aquela que é encontrada normalmente na vida cotidiana 
(URRY, 1996, p. 18) 

 

Conforme mencionado anteriormente, o turismo organizado no Brasil 

começa somente no início do século XX, e, nesse contexto, a organização de 

uma cartografia turística também se faz necessária. Isso porque o mapa 

destinado aos visitantes tem como fim a orientação sobre trajetos, atrativos e 

serviços, por exemplo. Assim, é importante destacar o mapa como instrumento 

político e parte da construção da imagética da cidade. Sobre os mapas 

Boaventura S. Santos (2001), em abordagem por ele designada como sociologia 

cartográfica ou cartografia simbólica, avalia que  

Os mapas são talvez o objecto cujo desenho está mais 
estritamente vinculado ao uso que se lhes quer destinar. Por 
isso, as regras da escala, da projecção e da simbolização 
são os modos de estruturar no espaço desenhando uma 
resposta adequada à nossa subjectividade, à intenção 
prática com que dialogamos com o mapa (...). A 
incompletude estruturada dos mapas é a condição da 
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criatividade com que nos movimentamos entre os seus 
pontos fixos. De nada valeria desenhar mapas se não 
houvesse viajantes para os percorrer (SANTOS, 2001, 
p.224). 

 

É importante entender, aqui, a cartografia, portanto, como um discurso 

socialmente produzido e não somente como um instrumento que oferece acesso 

a informações sobre o que “realmente existe”. Esse debate não é novo e é bem 

difundido em diversos campos de conhecimento como pontua Novaes (2010) em 

sua tese. Partindo desse ponto, passamos a entender os mapas como 

documentos necessariamente incompletos, o que torna possível discutir a 

infinidade de lógicas que podem atuar nessa seleção. A cartografia turística, em 

particular, é um panorama da narrativa turística oficial a despeito da relação dos 

moradores com sua cidade. 

O processo seletivo passa fundamentalmente pela escolha binária sobre 

o que se inclui e o que se exclui em um mapa e, consequentemente, por 

questões de “conhecimento e poder, discutindo o papel dos mapas na difusão 

de discursos específicos” (NOVAES, 2010, p. 25). Nesse cenário, o conceito de 

neutralidade, comumente atribuído aos mapas, não se sustenta. Como pontua 

Harley (2001), os mapas possuem conexões diretas com o conhecimento e o 

poder.  

Assim, é importante entender os mapas turísticos do Rio de Janeiro como 

parte de um discurso de poder da cidade. Esse aspecto foi investigado por Casco 

(2008) ao percorrer os mapas turísticos disponíveis no acervo da Biblioteca 

Nacional. Na pesquisa, ela destaca que os mapas turísticos apontam para um 

sistema de valores em relação às localidades e aos pontos turísticos construídos 

social e historicamente e de que forma eles vão se alternando e modificando ao 

longo do tempo (CASCO, 2008).  

Atualmente, esse discurso de poder está intimamente relacionado com o 

que Harvey (1996) identifica em diversas cidades quando afirma que a “ênfase 

no turismo, na produção e no consumo de espetáculos, na produção de eventos 

efêmeros numa dada localidade representam os remédios favoritos para 

economias urbanas moribundas” (HARVEY, 1996, p. 59). Em relação a esse 

processo, Mascarenhas (2014) identifica que ele opera 
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no plano simbólico. E este plano se tornou central para a 
acumulação capitalista, através do controle hegemônico das 
imagens e informações, cenário ideal para produzir 
lucrativas ilusões e camuflar as contradições. Mas a cidade 
mercadoria, espaço abstrato, império do valor de troca, 
espaço concebido e globalizado, moldada para 
consumidores, confronta os conteúdos sociais da cidade 
concreta. (MASCARENHAS, 2014, p. 63) 

 

Ele pondera ainda que esse processo “se aplica efetivamente a 

determinados ‘pedaços’ do tecido urbano, justamente porque ao grande capital 

somente interessa determinados espaços, e não o conjunto da cidade”. 

(MASCARENHAS, 2014, p. 63).  

Por fim, é importante pontuar a capacidade do fenômeno turístico de 

apropriar-se dos espaços, dando a eles novos e múltiplos significados, o que o 

torna um fenômeno do qual o sentido dependerá sempre do ambiente onde 

ocorre e dos objetivos de quem o promove (GAGLIARDI, 2012). Assim, é 

possível identificar no fenômeno turístico a capacidade de valorizar o diverso, o 

múltiplo, em lugar da história única (GAGLIARDI, 2012); “ele é, a um só tempo, 

o lugar das estratégias para o capital e das resistências do cotidiano para os 

habitantes” (CORIOLANO, 2006, p.368).  

Assim, enquanto por um lado o turismo reforça a dominação e as 

desigualdades, por outro lado, o mesmo turismo pode promover a revisão de 

valores históricos e afetivos, inserindo novos sujeitos na história e considerando 

aspectos subjetivos e identidades marginalizadas. Nesse contexto, é 

fundamental refletir em relação aos estereótipos que “as pessoas são muito mais 

do que simplesmente um rótulo, pois suas vidas se constituem de uma 

multiplicidade de histórias e não de uma história única” (FREITAS; AZEVEDO, 

2015, p.72).  

Nessa multiplicidade de histórias que é a cidade do Rio de Janeiro, o 

samba desempenha um papel importante, uma vez que ele é parte de um 

encontro de classes e grupos socioculturais heterogêneos (NAPOLITANO, 

2002). Ele foi se construindo pouco a pouco, desde o início do século XX, “em 

símbolo da cultura popular brasileira moderna, já capaz de apoiar-se nos signos 

daquilo que era, até pouco tempo, marca e estigma de um escravismo mal 

admitido” (WISNIK, 2007, p. 69). 
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Indo além, o ritmo possui laços fortes com o território da cidade, tendo 

sido fortemente impactado pelas modificações urbanas no Rio de Janeiro 

(CUNHA, 2009). Assim, o samba cobre uma outra dimensão. Velloso (2005) 

pontua que “a cidade, com os seus bairros, lugares e traçado de ruas não se 

configura apenas como materialidade, mas também como tecido vivo das 

relações sociais e campo de investimentos simbólicos” (VELLOSO, 2005, p. 160-

161). 

Diante da abrangência e significação expostas, o samba se inscreve, 

portanto, no campo do patrimônio imaterial, o que levou as matrizes do samba 

carioca – partido alto, samba de terreiro e samba enredo – a serem inscritas no 

Livro de Registro de Formas de Expressão, em 2007, pelo Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional10 (Iphan). A proposta foi realizada pelo Centro 

Cultural Cartola11 e aponta, ainda, a importância do reconhecimento de um 

gênero que passou de perseguido a símbolo nacional. O dossiê ressalta, ainda, 

os lugares do samba carioca que foram importantes para que esse gênero 

musical e coreográfico se consolidasse. O material, parte do processo de 

registro, traz uma importante contribuição para o presente debate ao entender o 

samba como parte de um cenário, com uma composição de elementos - música, 

poesia, dança, roda, religiosidade, comida, instrumentos, bandeira, baianas, 

velha guarda, terreiro/quadras e transmissão do saber.  

Essa percepção do gênero musical como parte de uma cena enriquece a 

análise metodológica, uma vez que favorece a compreensão da dimensão 

simbólica do samba. O recurso da metáfora teatral para o entendimento de 

fenômenos é bastante usual (FERREIRA DA SILVA, 2013), para a compreensão 

do termo e sua complementariedade a pesquisa é importante recorrer a origem 

da palavra cenografia que  

tem sua origem no grego skenographein (skènè – 
grapheins), o que numa tradução literal nos levaria a uma 
idéia de desenho da cena. A cena por sua vez corresponde 
à skènè. No teatro grego, a skènè era a parede (ou às vezes 
um pano) que separaria a cena dos bastidores. O 
surgimento de uma cenografia se dá através da decoração 
da skènè como um complemento à encenação. Deste 

                                                 
10 O Livro de Registro das Formas de Expressão do Iphan, onde consta o registro das Matrizes do Samba 

foi instituído pelo decreto n 3.551, de 4 de agosto de 2000.  
11 O Centro Cultural Cartola foi fundado em 2001 e reúne artistas e produtores culturais entre outros. O 

objetivo da instituição é a proteção das tradições e preservação da memória de manifestações 

culturais.http://www.cartola.org.br/ 

http://www.cartola.org.br/
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processo, surge o cenário. (FERREIRA DA SILVA, 2013, 
p.179) 

 
 

Indo além ele aponta para o papel fundamental do cenário de informar 

sobre o tipo de lugar onde ocorre a representação, a hora, a atmosfera, os 

valores estéticos e a situação social, econômica e cultural. 

Assim, o entendimento do samba como uma cena é fundamental no 

esforço da pesquisa em espacializar o gênero musical e contextualizar na 

cartografia turística produzida para a cidade do Rio de Janeiro. Esse 

entendimento do cenário do samba provoca uma discussão sobre o espaço 

cultural, profundamente debatido na geografia. A abordagem de Bonnemaison 

(2002) sobre o termo trata fundamentalmente da necessidade de tratar tanto a 

dimensão a histórica quanto a espacial, sendo o último uma “realidade inscrita 

na terra pela soma de seus territórios” (BONNEMAISON, 2002, p.106). Dentro 

do campo de pesquisa do urbanismo Vaz e Santos (2006) apontam para os 

pontos fixos que favorecem a formação de espaços culturais a partir dos 

deslocamentos das pessoas, da concentração de significados e atividades 

culturais. 

Frequentemente a atividade turística se ocupa do consumo de bens 

culturais ao que reconhecemos como turismo cultural. Esse segmento da 

atividade turística dialoga diretamente com a existência e a preservação do 

patrimônio cultural. No Brasil a Carta de Quito12, documentodo qual o país foi 

signatário, é parte do estreitamento dessa relação. Nele “se recomendava que 

os projetos de valorização do patrimônio fizessem parte dos planos de 

desenvolvimento nacional e fossem realizados simultaneamente com o 

equipamento turístico das regiões envolvidas” (RODRIGUES, 2016). É 

importante pontuar que o entendimento do patrimônio cultural depende da 

concepção de cada época sobre o que, para quem e por que preservar. No 

Brasil, a visão do patrimônio como um lugar de memória social só ganha força 

na década de 1980. Essa perspectiva ressalta o conflito no campo simbólico da 

sociedade entre o que deve ser lembrado e o que pode ser esquecido 

(RODRIGUES, 2016). 

 

                                                 
12 Encontro no Equador promovido pelo Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em 1967.  
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1.3 Procedimentos teórico-metodológicos 
 

O percurso metodológico desta pesquisa começa com a revisão 

bibliográfica sobre os seguintes eixos: música, turismo, cartografia, sociologia 

urbana, patrimônio cultural e samba. Esse arcabouço empírico e teórico é 

fundamental para uma leitura articulada dos fenômenos. 

Em um segundo momento, é realizada uma pesquisa dos mapas turísticos 

da cidade do Rio de Janeiro. Esses mapas são parte do acervo da Biblioteca 

Nacional13 e foram escolhidos com base na relevância tanto do momento 

histórico quanto pela instituição que o encomendou. Aqui eles serão tratados em 

uma perspectiva antropológica, como um relato, uma representação, uma 

narrativa a ser interpretada. Devem ser entendidos, ainda, como um artefato 

cultural e socialmente produzido. A cartografia é um recurso metodológico 

entendido aqui como um discurso, um conjunto de declarações que estruturam 

formas de pensamento e ação, mas também definem o que pode ou não ser 

incluído como conhecimento (NOVAES, 2010). Nesse sentido pensar o discurso 

cartográfico é uma discussão sobre a visualidade e ao que se atribui visibilidade 

ou invisibilidade.  

A seleção de mapas foi o critério para a definição do recorte temporal das 

músicas que compõem a análise. O acesso e a escolha dos sambas tiveram 

diversas fontes. Uma delas é o acervo do Instituto Moreira Salles; outra foi o 

levantamento bibliográfico sobre o binômio samba/ Rio de Janeiro e, por fim, o 

curso de extensão “Cem Anos de Samba, Rio & Geografia”, oferecido pelo 

departamento de geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

em dezembro de 2016. O reconhecimento e a seleção dos sambas foram feitos 

através da busca por palavras-chave, como nomes de bairro e equipamentos 

urbanos. O resultado das buscas gerou um universo de 382 sambas no total. 

Entretanto, desse universo apenas 67 deles apresentavam em suas letras 

referências à cidade do Rio de Janeiro.  

A partir desse momento inicial de identificação dos sambas, foi realizada 

a análise do discurso sobre a cidade do Rio de Janeiro presente nas letras – 

entendidos na pesquisa também como documento histórico. Por fim, foi possível 

                                                 
13 Em sua pesquisa, Casco (2008) abordou dezenove mapas turísticos entre os anos de 1914 e 1992 do 

acervo da Biblioteca Nacional (BN). O trabalho realizado por ela, além de inspirar a presente 

investigação, possibilitou a construção da interface com o samba para a consequente análise sobre as 

diferentes representações da cidade. Há ainda a possibilidade de complementar informações fornecidas 

por Casco (2008), que foram posteriormente atualizadas pela BN como as datas de alguns mapas.  
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cruzar as fontes e analisar as diferentes narrativas produzidas desde o início do 

século XX até a contemporaneidade - o universo da pesquisa contempla mapas 

de 1914-2016. 

A última etapa é a elaboração de mapas com o intuito de espacializar a 

pesquisa e, consequentemente, aprofundar a análise. Os mapas foram 

elaborados no software Quantum GIS, tendo como mapa base o GoogleMaps 

do ano de 2017. A primeira etapa inclui a demarcação do recorte de cada mapa 

turístico, seguido pela localização através de ícones vermelhos dos locais da 

cidade mencionados nas letras dos sambas analisados. A última etapa, 

finalmente, é a localização através de ícones azuis dos atrativos turísticos 

identificados na cartografia turística.  

É importante destacar que a narrativa histórica e algumas fotografias se 

somam e complementam a pesquisa. O objetivo é complementar a análise, uma 

vez que o entendimento da narrativa do samba, considerando apenas a análise 

das letras, é alvo de críticas dos pesquisadores (PARANHOS, 2003) por ser 

incompleta, reforçando o entendimento do samba como uma cena debatido 

anteriormente.  

A documentação de múltiplas narrativas da cidade na cartografia oficial 

produzida ao longo dos anos na cidade do Rio de Janeiro faz parte dos 

resultados esperados. Outro ponto importante é a identificação do mapa turístico 

como parte de um projeto de cidade oficial que pouco dialoga com os habitantes 

e seus afetos com o Rio de Janeiro. Por fim, o reconhecimento das 

convergências e divergências das políticas turísticas e patrimoniais em relação 

às narrativas dos sambas sobre a cidade.  
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CAPÍTULO 2 – Primeiras notas: a capital da república 
no samba 
 

Este capítulo é responsável pelas primeiras observações e análises dos 

mapas turísticos e sambas entre (1914-1960). Somam-se à pesquisa 

documental uma contextualização historiográfica e urbanística sobre o período. 

O intuito aqui é analisar a cartografia turística produzida sobre a cidade do Rio 

de Janeiro - enquanto esta ainda era a Capital Federal - e os sambas gravados 

na mesma época.  

A análise proposta tem como fio condutor a relação entre o espaço urbano 

e a sociedade em seu tempo. Tanto a cartografia turística quanto os sambas são 

elementos chaves na pesquisa e fundamentam a discussão que é 

complementada com fotografias e revisão bibliográfica. Ao se debruçar sobre os 

sambas, é possível se deparar com letras que são verdadeiras crônicas do 

cotidiano. São, por vezes, uma análise contundente da relação entre a cidade do 

Rio de Janeiro e seus habitantes.  

Dentre os temas mais recorrentes das letras dos sambas analisados, 

estão amor, habitação, amizade e trabalho, além do próprio samba. Muitas 

vezes, as crônicas cotidianas presentes no samba não são espacializáveis, pois 

tratam de locais genéricos, como o bar, a praça, a favela e o trem. Entretanto, 

ainda assim, os quadros a seguir são um reflexo entre essas correlações. Elas 

estão divididas entre os seguintes temas: transporte, trabalho, afetos/memória e 

habitação. Em caráter excepcional e com fim analítico, para esse primeiro 

momento, os quadros contemplam a totalidade do recorte temporal da pesquisa 

(1914-2016). 
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Quadro 1: Sambas sobre o tema transporte. 
Fonte: elaborado pela autora 

Tema Contextualização Música 
T

ra
n

s
p

o
rt

e
 

Revolução de 30 | Aumento e 
descentralização das favelas | 

Crescimento populacional | Aeroporto 
Santos Dumont 

São coisas nossas (ROSA, 1932) 

Seu condutor (MARTINS, 1938) 

Estado Novo | Valorização do 
Trabalho | Abertura da Av. Presidente 

Vargas | Maior ramificação dos 
bondes do subúrbio | Aumento 

populacional | Crescimento do número 
de indústrias | Crescimento 

populacional em Copacabana 

O trem atrasou (SILVA, 1941) 

Febre rodoviária | Desmanche do 
Morro de Santo Antônio | Maior 
abertura ao capital estrangeiro | 

Programas de habitação popular | 
Expansão física da metrópole 

Pedreiro Waldemar (BATISTA, 1950) 

Zé Marmita (ANTÔNIO, 1953) 

Praça Mauá (BLANCO, 1955) 

Auto estrada Lagoa-Barra | Ponte Rio 
Niterói | Investimentos em 

infraestrutura | Plano Piloto Barra da 
Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 

Inauguração primeiro trecho Metro do 
Rio | Galeão T1 

Rio antigo (ANÍSIO, 1979) 

Sonho de uma noite de verão (BESSA, 
1970) 

 

Quadro 2: Sambas sobre o tema trabalho. 
Fonte: elaborado pela autora 

Tema Contextualização Música 

T
ra

b
a
lh

o
 

Revolução de 30 | Aumento e 
descentralização das favelas | 

Crescimento populacional | 
Aeroporto Santos Dumont 

Nasci no samba (BIDE, 1932) 

Estado Novo | Valorização do 
Trabalho | Abertura da Av. 
Presidente Vargas | Maior 

ramificação dos bondes do subúrbio | 
Aumento populacional | Crescimento 

do número de indústrias | 
Crescimento populacional em 

Copacabana 

Bonde de São Januário (BATISTA, 1941) 

Recenseamento (VALENTE, 1940) 

O trem atrasou (SILVA, 1941) 

Febre rodoviária | Desmanche do 
Morro de Santo Antônio | Maior 
abertura ao capital estrangeiro | 

Programas de habitação popular | 
Expansão física da metrópole 

Pedreiro Waldemar (BATISTA, 1950) 

Zé Marmita (ANTÔNIO, 1953) 

Auto estrada Lagoa-Barra | Ponte 
Rio Niterói | Investimentos em 

infraestrutura | Plano Piloto Barra da 
Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 
Inauguração primeiro trecho Metro 

do Rio | Galeão T1 

Rio antigo (ANÍSIO, 1979) 

Expansão da linha 1 do Metro e 
início da linha 2 | Final da Ditadura 

Militar | 
Chico Preto (NOGUEIRA, 1984) 
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Quadro 3: Sambas sobre afetos e memórias. 
Fonte: elaborado pela autora 

Tema Contextualização Música 

A
fe

to
s
/ 
M

e
m

ó
ri

a
s

 

Plano Agache | Industrialização em 
direção aos subúrbios 

|Investimentos em Copacabana, 
Ipanema e Leblon até então pouco 
habitados | Exposição Internacional 

A família é boa (ALBUQUERQUE, 1929) 

Seu Agache (KERNER, 1927) 

Estácio (BIDE, 1928) 

Revolução de 30 | Aumento e 
descentralização das favelas | 

Crescimento populacional | 
Aeroporto Santos Dumont 

Não tem tradução, (ROSA, 1933) 

Feitiço da Vila (ROSA, 1934) 

O X do problema (ROSA, 1936) 

Estado Novo | Valorização do 
Trabalho | Abertura da Av. 
Presidente Vargas | Maior 

ramificação dos bondes do subúrbio 
| Aumento populacional | 

Crescimento do número de 
indústrias | Crescimento 

populacional em Copacabana 

Voltei pro morro (VALENTE, 1940) 

Praça Onze (OTELO, 1942) 

Laurindo (MARTINS, 1943) 

Bom dia Avenida (MARTINS, 1944) 

Copacabana (BARRO, 1947) 

Febre rodoviária | Desmanche do 
Morro de Santo Antônio | Maior 
abertura ao capital estrangeiro | 

Programas de habitação popular | 
Expansão física da metrópole 

Morro de Santo Antônio (MARTINS, 1950) 

Exaltação à Mangueira (COSTA, 1956) 

Mudança da Capital para Brasília | 
Ditadura Militar | Concentração de 
renda | Madureira como sub centro 

da metrópole | Crescimento 
populacional das favelas | Remoção 

de favelas da Zona Sul 

Samba do avião (JOBIM, 1963) 

A voz do samba (KETI, 1965) 

Rio do meu amor (BLANCO, 1965) 

Auto estrada Lagoa-Barra | Ponte 
Rio Niterói | Investimentos em 

infraestrutura | Plano Piloto Barra da 
Tijuca e Baixada de Jacarepaguá | 
Inauguração primeiro trecho Metro 

do Rio | Galeão T1 

Estácio, Holly Estácio (MELODIA, 1973) 

Rio antigo (ANÍSIO, 1979) 

Lapa em três tempos (DA VIOLA, 1971) 

Tiro de misericórdia (BOSCO, 1977) 

Expansão da linha 1 do Metro e 
início da linha 2 | Final da Ditadura 

Militar | 

Flor dos tempos (LOPES, 1984) 

Saudades da Guanabara (LUZ, 1989) 

Inauguração Galeão T2 | Favela 
Bairro | Crescimento da Barra da 

Tijuca 
Só dói quando eu Rio (BLANC, 1991) 

Porto Maravilha | Expansão 
Aeroporto do Galeão | Equipamento 

Olímpico | BRTs 
O meu lugar (CRUZ, 2008) 
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Quadro 4: Sambas sobre o tema habitação. 
Fonte: elaborado pela autora 

Tema Contextualização Música 

H
a
b

it
a
ç
ã
o

 

Plano Agache | Industrialização em 
direção aos subúrbios 

|Investimentos em Copacabana, 
Ipanema e Leblon até então pouco 
habitados | Exposição Internacional 

A favela vai a baixo (SINHÔ, 1928) 

Estado Novo | Valorização do 
Trabalho | Abertura da Av. 
Presidente Vargas | Maior 

ramificação dos bondes do subúrbio 
| Aumento populacional | 

Crescimento do número de 
indústrias | Crescimento 

populacional em Copacabana 

Voltei pro morro (VALENTE, 1940) 

Recenseamento (VALENTE, 1940) 

Ave Maria no Morro (MARTINS, 1942) 

Febre rodoviária | Desmanche do 
Morro de Santo Antônio | Maior 
abertura ao capital estrangeiro | 

Programas de habitação popular | 
Expansão física da metrópole 

Marcha do caracol (TEIXEIRA, 1950) 

Pedreiro Waldemar (BATISTA, 1950) 

Morro de Santo Antônio (MARTINS, 
1950) 

Barracão (ANTÔNIO, 1953) 

Vagalume (MARTINS, 1954) 

Patinete no morro (ANTÔNIO, 1954) 

Exaltação à Mangueira (COSTA, 1956) 

Mudança da Capital para Brasília | 
Ditadura Militar | Concentração de 
renda | Madureira como subcentro 

da metrópole | Crescimento 
populacional das favelas | Remoção 

de favelas da Zona Sul 

Opinião (KETI, 1965) 

Samba da Lagoa (BLANCO, 1967) 

Porto Maravilha | Expansão 
Aeroporto do Galeão | Equipamento 

Olímpico | BRTs 

Nomes de favela (PINHEIRO, 2004) 

Suburbano feliz (GRANDE, 2005) 

O meu lugar (CRUZ, 2008) 

 

 
Os temas são uma constante e perpassam os anos e os diferentes 

governos. É importante destacar, no entanto, como a abordagem pode variar, 

tomando, por exemplo, o tema habitação, que em diversos momentos o 

tratamento dado à temática caminha entre a romantização e o lirismo, muito 

embora as condições de vida nas favelas fossem precárias. O quadro a seguir, 

então, é uma representação da incidência dos temas (memória, habitação, 

transporte e trabalho) nas letras dos sambas analisados.  
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Quadro 5: da incidência dos temas nas letras dos sambas. 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 
 M

a
p
a

 

Afetos Transporte Trabalho Habitação 

A família é boa 
(ALBUQUERQUE) 

1
9
1
4

 

        

Seu Agache (KERNER)         

Estácio (BIDE)         

A favela vai a baixo (SINHÔ)         

Nasci no samba (BIDE)         

São coisas nossas (ROSA)         

Seu condutor (MARTINS)         

Não tem tradução, (ROSA)         

Feitiço da Vila (ROSA)         

O X do problema (ROSA)         

Bonde de São Januário 
(BATISTA) 

1
9
3
2

 

        

Recenseamento (VALENTE)         

O trem atrasou (SILVA)         

Voltei pro morro (VALENTE)         

Praça Onze (OTELO)         

Laurindo (MARTINS)         

Bom dia Avenida (MARTINS)         

Copacabana (BARRO)         

Recenseamento (VALENTE)         

Ave Maria no Morro (MARTINS)         

Pedreiro Waldemar (BATISTA) 

1
9
5
1

 

        

Zé Marmita (ANTÔNIO)         

Praça Mauá (BLANCO)         

Morro de Santo Antônio 
(MARTINS) 

        

Exaltação à Mangueira (COSTA)         

Marcha do caracol (TEIXEIRA)         

Pedreiro Waldemar (BATISTA)         

Barracão (ANTÔNIO)         
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Vagalume (MARTINS)         

Patinete no morro (ANTÔNIO)         

Exaltação à Mangueira (COSTA)         

Samba do avião (JOBIM) 

1
9
6
3

 

        

A voz do samba (KETI)         

Rio do meu amor (BLANCO)         

Opinião (KETI)         

Samba da Lagoa (BLANCO)         

Rio antigo (ANÍSIO) 
1
9
7
4

 
        

Sonho de uma noite de verão 
(BESSA) 

        

Estácio, Holly Estácio 
(MELODIA) 

        

Lapa em três tempos (DA 
VIOLA) 

        

Tiro de misericórdia (BOSCO)         

Chico Preto (NOGUEIRA) 

1
9
8
6

 

        

Flor dos tempos (LOPES)         

Saudades da Guanabara (LUZ)         

Só dói quando eu Rio (BLANC)         

No fundo do Rio (GUINGA) 

2
0
1
6

 

        

O meu lugar (CRUZ)         

Nomes de favela (PINHEIRO)         

Suburbano feliz (GRANDE)         

 

2.1 Mapa 1914 
 

O primeiro mapa14 analisado é datado de 1914. Na parte da frente, está 

representado a cidade do Rio chamada de “Central Monumental” (Mapa 1), onde 

é retratada desde a praia do Flamengo até a atual Avenida Francisco Bicalho. 

Nele, estão representadas as fachadas de alguns edifícios, e a legenda oferece 

informações sobre residências consulares e mobilidade urbana. Na época, o Rio 

já se orgulhava do status de metrópole moderna e em expansão, uma vez que a 

cidade vivia sua Belle Époque (ABREU, 2013). 

                                                 
14“Rio de Janeiro: Central Monumental” (AT 2-1-28)1 Autor: Carlos Aenishänslin, Rio de Janeiro 
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O verso do mapa traz um panorama mais amplo, que deixa claro que o 

maior adensamento da cidade estava realmente na zona central, muito embora 

o poder público realizasse investimentos em bairros como Copacabana, 

Ipanema e Leblon (ABREU, 2013). Essa ação já demonstrava a destinação da 

zona sul da cidade às elites, no momento em que morar próximo ao mar passa 

a ser valorizado. O documento fornece também informações sobre rotas e 

transportes marítimos.  

Esse registro é o primeiro guia para estrangeiros e apresenta, em 

destaque, uma cidade civilizada e seus monumentos. Nesse momento, os 

festejos carnavalescos já faziam parte da cidade, quando os ricos brincavam na 

Rua do Ouvidor ou nos clubes carnavalescos, e os mais pobres, no Morro da 

Conceição, junto à Praça Mauá e ao Cais do Porto (CASCO, 2008). Entretanto, 

o samba e o carnaval ainda não estavam associados.  

Havia, desde o final do século XIX, um projeto modernizador descrito por 

Abreu (1998) e por Rodrigues (2002) que incluía a rejeição do passado, a 

abolição dos seus vestígios e sua superação, pois era preciso “eliminar o ranço 

colonial” (RODRIGUES, 2002, p. 30). Indo além, Abreu aponta que isso explica 

por que “foram tão bem sucedidas, no século XX, as reformas urbanísticas 

radicais que tanto transformaram a face de diversas cidades brasileiras” (1998, 

p. 4).  
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Mapa 1: Rio de Janeiro - Central Monumental (frente), 1914. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

 

A pesquisa documental sobre sambas gravados na época do mapa 

encontrou poucos resultados, principalmente porque a primeira música 

efetivamente registrada como samba é de 1917, ainda que o acervo o IMS e 

teóricos (LOPES; SIMAS, 2015) já reconhecem e classifiquem músicas 

anteriores como precursoras do gênero.  
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Mapa 2: Rio de Janeiro - Central Monumental (verso), 1914. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

Dessa forma, as letras de samba abaixo são parte importantes para o 

entendimento de uma dimensão do cotidiano dos habitantes da cidade naquele 

período. O primeiro trecho em destaque é de composição de Albuquerque, em 

que a figura do malandro é introduzida, e o Morro da Gamboa, por sua vez, já é 

tratado como local de samba.  

Vem meu bem a família é boa 
Vai rolar samba lá no Morro da Gamboa 
(...) 
E o malandro 
Vai dizendo ao mundo inteiro a família é muito boa. 

(ALBUQUERQUE. A família é Boa, 1929) 

 

No mesmo ano, Teixeira compõe “Carnaval no Rio”, a música fala dos 

festejos de carnaval, época do ano em que, segundo o autor, “ninguém se lembra 

da pobreza”. 

Ele acredita que a mulher tá esperando  

Mas tá tudo sapecando na Avenida Central  

(...) 

No carnaval ninguém se lembra da pobreza. 

(TEIXEIRA. Carnaval no Rio, 1929) 
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O próximo fragmento já apresenta a Igreja da Penha. O local vai ser 

cantado por muitos anos e por diferentes sambistas. Além de imponente no alto 

do morro, a Igreja da Penha era palco de uma das maiores festas populares da 

época durante o mês de outubro. Embora a tradição tenha perdido força ao longo 

dos anos, a comemoração chegou a ser tão popular quanto o carnaval da cidade. 

Na música, o compositor Sinhô afirma que vai à Penha fazer uma promessa, 

mas, como está farto de desilusões amorosas, vai pedir dinheiro.  

 

E viva a Penha! 

De amores estou farto 

Quem quiser dinheiro venha 

(SINHÔ. Viva a Penha. 1926) 

 

 

Ele também compõe, em 1928, o famoso samba “A favela vai abaixo” 

sobre a anunciada derrubada do Morro da Favela,15 mas que não se 

concretizou16. A letra  fala com pesar de uma mudança para Bangu e termina 

com uma solução afetiva: mudar para a Cidade Nova para ficar com o coração 

de frente para o Morro da Favela. Ainda no espirito de romantizar a vida no Morro 

prestes a ser derrubado, o compositor afirma que “lá o luar é diferente”.  

 

Minha cabocla, a Favela vai abaixo 

Quanta saudade tu terás deste torrão 

Da casinha pequenina de madeira 

que nos enche de carinho o coração 

Que saudades ao nos lembrarmos das promessas 

que fizemos constantemente na capela 

Pra que Deus nunca deixe de olhar 

por nós da malandragem e pelo morro da Favela 

Vê agora a ingratidão da humanidade 

O poder da flor sumítica, amarela 

                                                 
15 O Morro da Favela é conhecido atualmente como Morro da Providência.  
16 A relação entre a derrubada proposta por Agache e a música de Sinhô está presente no material 

comemorativo elaborado pela Biblioteca Nacional para a Exposição do IV Centenário da cidade do Rio 

de Janeiro: Rio musical, crônica de uma cidade (1965). 
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que sem brilho vive pela cidade 

impondo o desabrigo ao nosso povo da Favela 

Minha cabocla, a Favela vai abaixo 

Ajunta os troço, vamo embora pro Bangu 

Buraco Quente, adeus pra sempre meu Buraco 

Eu só te esqueço no buraco do Caju 

Isto deve ser despeito dessa gente 

porque o samba não se passa para ela 

Porque lá o luar é diferente 

Não é como o luar que se vê desta Favela 

No Estácio, Querosene ou no Salgueiro 

meu mulato não te espero na janela 

Vou morar na Cidade Nova 

pra voltar meu coração para o morro da Favela 

(SINHÔ, A favela vai a baixo, 1928)  

 

Cabe destacar também o trecho “isto deve ser despeito dessa gente 

porque o samba não se passa para ela”, em que a referência é aos governantes 

que impõem o desabrigo ao povo da Favela, deixando claro o caráter popular do 

samba naquele momento.  

O samba a seguir é, por sua vez, uma referência ao Plano Agache de 

remodelação da cidade do Rio de Janeiro. A medida nunca chegou a ser posta 

em prática, muito embora algumas obras pontuais previstas tenham sido 

realizadas (ABREU, 2013).  

Já chegou o seu Agache 

Quem quiser que fale mal 

Vai fazer dessa cidade 

Uma linda capital. 

Seu Agache, seu Agache 

anda solto e preparado. 

Quem for feio 

fuja dele 

Pra não ser remodelado 

A cidade está mudando 

Mais mudada vai 

(ARI KERNER. Seu Agache, 1927) 
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A letra trata com humor o plano de reforma urbana, que tinha como 

objetivo “controlar o desenvolvimento da forma urbana carioca, já por demais 

contraditória” (ABREU, 2013, p. 86). 

 

Sempre vencemos  

Nunca perdemos  

Nosso time é o Estácio 

(BIDE. Estácio, 1928) 

 

Por fim, o trecho de Bide sobre o Estácio já é referência à então primeira 

Escola de Samba, a Deixa Falar. A agremiação possuía um formato bem distinto 

do que hoje reconhecemos por escola de samba. Ela foi fundada em 1928 no 

bairro do Estácio. É importante pontuar que com a fundação das Escolas de 

Samba, elas passam a ser o “eixo sociocultural, uma determinada leitura da 

tradição musical carioca” (NAPOLITANO, 2002, p.36). 

Dessa forma, o “Samba do Estácio” era considerado sinônimo de samba 

autêntico, de “raiz” (NAPOLITANO, 2002). Os primeiros compositores foram 

Ismael Silva, Alcebíades Maia Barcelos (Bide), Armando Vieira Marçal, entre 

outros, que passaram a transitar no mundo do rádio e do disco, levando o ritmo 

para dentro da incipiente indústria musical de meios elétrico-eletrônicos de 

maneira definitiva, tendo suas músicas gravadas por nomes consagrados. Com 

isso, multiplicavam-se as queixas de compositores das classes populares sobre 

a dificuldade de acesso às gravadoras, que acumularam lucros enquanto 

compositores como Bide e Marçal, de origem negra, profissionalizaram-se, quer 

em rádios, quer em gravadoras, figurando como ritmistas no pano de fundo 

(PARANHOS, 2003).  

Assim, os sambas apresentados até aqui tocam em aspectos importantes, 

como a relação do samba com a figura do malandro, a relação estabelecida 

desde então entre o carnaval e o gênero musical e, por fim, o caráter popular do 

samba.  

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1914 estão identificados a seguir com a cor 

vermelha, já os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos. O recorte 

espacial da cartografia turística também está identificado na área demarcada 

com a cor laranja. Assim, o capítulo 4 trará uma análise detalhada da ferramenta. 
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Mapa 3: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1914. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

 

2.2 Mapa 1932 
 

O terceiro mapa17 turístico analisado (Mapa 3) representa a cidade no 

período que antecede a instalação do Estado Novo. É possível observar que, na 

cartografia de 1932, já consta o desmonte do Morro do Castelo, que deu lugar a 

uma grande esplanada. Guias de viagem contemporâneos18 ao mapa 

apresentam ao visitante, em três línguas, informações úteis, como bancos, 

hotéis, agências, casas de câmbio, fuso horário e, ainda, excursões 

recomendadas. O documento apresenta ao visitante uma cidade já bastante 

urbanizada entre o bairro do Flamengo e o centro da cidade. O layout, entretanto, 

não privilegia a identificação dos atrativos turísticos, demarcados apenas com o 

nome escrito dentro da área correspondente ao loteamento do atrativo.  

Em relação ao período do mapa anterior, houve uma notável expansão do 

tecido urbano. A cidade já apresentava traços de uma divisão entre um núcleo 

                                                 
17 “Planta informativa do centro da cidade do Rio de Janeiro – especialmente organizada para o Guia 

Briguiet, pelo professor Arthur Duarte Ribeiro” (ARC 32-6-7) 
18 É o caso do Guia Syntehcho e Prático (AT.002,01,020) disponível do acervo da BN 
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com maior ação do poder público, mais infraestrutura e habitações das classes 

mais favorecidas (ABREU, 2013). E, mais afastada, uma periferia, moradia das 

populações mais pobres, com pouca infraestrutura e reduzida ação do Estado 

(ABREU, 2013). Os crescentes aumentos de passageiros transportados pelos 

trens e bondes19 corroboram essa ocupação das periferias, movimento que 

influenciou profundamente o samba. Essa cidade partida viria a se acentuar 

ainda mais com o passar do tempo20. 

 

 

Em função do escopo da pesquisa, é importante destacar ainda que o 

momento foi marcado também pela aproximação e institucionalização da música 

popular em geral e do samba em particular por parte do Estado como elementos 

característicos da brasilidade. Paranhos (2003) aponta para a oficialização do 

desfile de carnaval pela Prefeitura do Distrito Federal, em 1935, como um 

indicador disso. Assim, embora nesse momento o samba apresente uma 

geografia cultural específica, como as Escolas de Samba e o morro, ao mesmo 

tempo, ele passa a se confundir com a própria ideia de brasilidade, apoiado na 

                                                 
19 Os dados foram retirados das tabelas 4.3 e 4.4 do livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro (ABREU, 

2013) 
20 Termo cunhado pelo jornalista Zuenir Ventura para se referir a segregação na cidade do Rio de Janeiro.  

Mapa 4: Planta do Centro da Cidade do Rio de Janeiro, 1932. 
Fonte: Biblioteca Nacional 
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força do rádio como meio de comunicação de massas. A cisão entre o samba do 

rádio e o samba “do morro” acontece, principalmente, ao longo dos anos 40 e 50 

(NAPOLITANO, 2002).  

Com isso, o samba do morro chega a ser descrito por Almeida Azevedo 

em 1935 na revista A Voz do rádio como “‘maltrapilho, sujo, malcheiroso’, 

incriminando-o como o ‘irmão vagabundo’ ‘que não quer limpar-se nem a cacete’” 

(PARANHOS, 2003, p. 100). Almeida continua, ainda, apelando para os 

responsáveis pelas emissoras, afirmando que “o rádio pode, se o quiser, 

higienizar o que por aí anda com o rótulo de coisas nossas a desmoralizar a 

nossa cultura e bom gosto” (Ibidem, p. 100). Diante disso, é importante pontuar 

essa tensão, particularmente forte na cidade do Rio, em função da coexistência 

de duas vidas culturais distintas, a das rádios e políticas públicas, e a marginal, 

das ruas. Assim, a imagem a seguir é um registro de 1936 de uma roda de samba 

em um morro não identificado da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 1: Samba de morro 
Autor desconhecido. Fonte: O Malho, ed 154, ano 35, p 31 de 14/5/1936, Biblioteca Nacional 
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A pesquisa encontrou, portanto, registros de sambas com análises 

contundentes sobre a sociedade e a cidade do Rio de Janeiro. O crescimento 

industrial, por exemplo, mencionado anteriormente, está caracterizado nos 

sambas da época.  

Merece destaque, obviamente, a obra de Noel Rosa, sambista e cronista 

do cotidiano. Em suas músicas, ele fala de seus amores, da Fábrica de Tecidos 

Confiança, do bairro de Vila Isabel e também da rivalidade entre sambista de 

diferentes regiões da cidade.   

Uma música de Noel Rosa muito importante é “Não tem tradução”, de 

1933. Nela, o músico se refere à disputa de influência entre o samba e a música 

de origem e influência estadunidense. Noel aponta ainda para aceitação do 

samba por parte da cidade do Rio como um todo.  

 

O cinema falado é o grande culpado da transformação 
Dessa gente que sente que um barracão prende mais que o 
xadrez 
(...) 
A gíria que o nosso morro criou 
Bem cedo a cidade aceitou e usou 
(...) 
Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição 
Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 
Tudo aquilo que o malandro pronuncia 
Com voz macia é brasileiro, já passou de português 

(ROSA. Não tem tradução, 1933) 

 

 

 
O poeta da Vila, como ficou conhecido, também coloca com humor em 

seu samba aspectos do cotidiano que, para Noel, engrossam o coro de “Coisas 

nossas”.  

 

O samba, a prontidão 
E outras bossas, 
São nossas coisas, 
São coisas nossas! 
(...) 
Baleiro, jornaleiro, motorneiro, condutor e passageiro 
(...) 
E o bonde que parece uma carroça, 
Coisa nossa, muito nossa 

(ROSA. São coisas nossas, 1932) 
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Esse crescente movimento de construção do samba como símbolo de 

brasilidade está expresso no seguinte trecho a seguir: 

 

Vocês quando falam em samba  
Trazem a mulata na frente  
Mas há muito branco e bamba  
Que no samba é renitente  
Não me falem mal do samba  
Pois a verdade eu revelo  
O samba não é preto  
O samba não é branco  
O samba é brasileiro  
É verde e amarelo. 

(TOMAZ. Verde e Amarelo, 1932) 

 

Entretanto, os aspectos mencionados anteriormente e os sambas “Tava 

na roda de samba” e “Nasci no samba”, apresentado a seguir, reforçam a 

característica de uma cidade partida, em que o samba não era bem visto em 

qualquer lugar, muito menos o samba de morro. Os trechos destacados falam, 

portanto, de um samba ainda marginalizado, malandro.  

 

Tava na roda de samba quando a polícia chegou  
Vamo acabar com esse samba que seu delegado mandou  
(...) 
Vamos aguentando negrada  
O samba tava enfezado com batuque com harmonia  
Mas a polícia chegou  
(...) 

La vem o delegado que vai nos levar pro Xadrez 
(CORREIRA. Tava na Roda de Samba, 1932) 

 
 
 
Vivo na malandragem  
Nasci no samba e nele ei de morrer  
(...) 
Pois quem é rico nunca foi trabalhador. 

(BIDE. Nasci no samba, 1932) 

 
A música “Feitiço da Vila”, por sua vez, é uma composição de Noel Rosa 

(1934) em homenagem à Vila Isabel, em que o poeta apresenta o bairro de forma 

muito íntima. O trecho “modéstia parte meus senhores eu sou da vila” 

exemplifica, assim, a sensação de pertencimento do autor com o bairro.  

 

Quem nasce lá na Vila 
Nem sequer vacila 
Ao abraçar o samba 
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(...) 
Lá, em Vila Isabel 
Quem é bacharel 
Não tem medo de bamba 
São Paulo dá café 
Minas dá leite 
E a Vila Isabel dá samba 
(...) 
Eu sei por onde passo 
Sei tudo o que faço 
Paixão não me aniquila 
Mas, tenho que dizer 
Modéstia à parte 
Meus senhores 
Eu sou da Vila! 

(ROSA. Feitiço da Vila, 1934) 

 

É importante destacar, ainda, que, ao comparar com outros locais, Noel 

distorce a escala e coloca o bairro de Vila Isabel no mesmo patamar dos estados 

de Minas Gerais e São Paulo, ainda na condição de exportador de produtos de 

destaque, tal qual café e leite. Essa brincadeira está presente no trecho “São 

Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba”.  

Considerando, ainda, a produção de Noel Rosa é importante apontar 

como o bairro da Penha ganha destaque em suas letras. Como mencionado 

anteriormente, o local abrigava a grande festa religiosa da Penha durante o mês 

de outubro, particularmente na década de 1930. O poeta da Vila ficou conhecido 

também por uma rixa com Wilson Batista, o que rendeu diversas músicas que 

versavam sobre o bairro. Um exemplo é “Palpite infeliz” (Noel Rosa, 1935) 

 

Quem é você que não sabe o que diz? 
Meu Deus do céu, que palpite infeliz! 
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, 
Oswaldo Cruz e Matriz21 
Que sempre souberam muito bem 
Que a Vila não quer abafar ninguém, 
Só quer mostrar que faz samba também 

(ROSA. Palpite infeliz, 1935) 

 

Ao mencionar outras favelas, que, segundo Noel, “sempre souberam 

muito bem que a Vila não quer abafar ninguém”, ele percorre diferentes morros 

da cidade. É importante pontuar que, a partir da década de 30, o Rio de Janeiro 

experimentava o aumento e a descentralização das favelas (ABREU, 2013). 

Além disso, a década de 30 é marcada também pela consolidação de um novo 

                                                 
21 Comunidade entre os bairros do Sampaio e Riachuelo 
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modelo econômico e, consequente, crescimento do proletariado urbano. E o 

samba continua cantando em verso e prosa o orgulho de ser malandro. Assim, 

em 1933, Wilson Batista lança “Lenço no Pescoço”, em que afirma ter “orgulho 

em ser tão vadio”. Já no ano seguinte, Ary Barroso (1934) grava “Caco Velho” e 

conta a velhice de um “João de tal” que “viveu fora da lei, foi um Rei” e “reside 

no subúrbio do Encantado”. 

Um pouco depois, em 1936, Noel escreve uma música sob encomenda 

para um filme sobre a cidade do Rio de Janeiro. “Cidade mulher” apresenta 

características femininas atribuídas à cidade. O poeta também compõe no 

mesmo ano a canção “Dama do Cabaré”. 

 

Você nela me dizia 
que quem é da boemia 
usa e abusa da diplomacia, 
mas não gosta de ninguém 
(...) 
foi num cabaré na Lapa 

(ROSA. Dama do Cabaré, 1936) 

 

No mesmo ano, outra música dele merece destaque, “O X do problema” 

(Noel Rosa, 1936). “ Você pode ver que palmeira do mangue não vive na areia 

de Copacabana”. Ou seja, a música apresenta uma clara identificação com o 

bairro do Estácio, que iria apresentar na década seguinte um acentuado 

crescimento populacional (ABREU,2013), em oposição à Copacabana, então em 

expansão. Ainda em 1936, Roberto Martins e Valdemar Silva escrevem a música 

“Favela”, que fala com afeto do bairro do Estácio, “minha favela querida”. 

Pouco depois, outro tema recorrente, o dos transportes22, aparece no 

samba de Herivelto Martins, “Seu condutor” (1938). O autor fala sobre linhas de 

bonde que ligam o centro a bairros da zona norte da cidade. O coletivo só 

deixaria de circular na cidade na década de 1960 com o incremento da indústria 

automobilística23.   

 

O bonde da Lapa é cheio de chapa 
E o bonde uruguaio duzentos que vai 
E o bonde Tijuca me deixa em sinuca 
E o praça Tiradentes não serve pra gente 

(MARTINS. Seu condutor, 1938) 

                                                 
22 Para mais sobre o assunto ler: DA SILVA, M. L. Os transportes coletivos na cidade do Rio de Janeiro: 

tensões e conflitos. Coleção Biblioteca Carioca v. 20.  Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992. 
23 Tabelas e mais sobre o assunto em ABREU, 2013. 
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Além disso, na obra de Noel Rosa também, a música “A.b.surdo” (1939) 

faz referência ao que hoje parece distante, ir à praia no Caju. No mesmo ano, 

Paulo da Portela grava “Cidade Mulher”, personificando a cidade e imortalizando 

a expressão “Cidade, quem te fala é um sambista”. 

 

Cidade, quem te fala é um sambista 
Anteprojeto de artista 
Teu grande admirador 
Me confesso boquiaberto 
De manhã, quando desperto 
Com tamanho esplendor 
(...) 
Tem cenários sedutores 
Te admiram os estrangeiros 
Se orgulham os brasileiros 
Seus poetas sonhadores 

(PORTELA. Cidade Mulher, 1939) 

 

 O samba de Paulo da Portela agrega, dessa forma, a análise em pontos 

importantes. A música é uma declaração à cidade personificada, com a 

identificação de um locutor que se intitula como anteprojeto de artista. Outro 

detalhe que chama atenção é “te admiram os estrangeiros”, isto é, o 

reconhecimento e a posterior alcunha de cidade maravilhosa são um embrião do 

que vem a ser a construção da imagem do Rio de Janeiro para a atração tanto 

de investimentos quanto de turistas.  

Pouco tempo depois, a instauração da ditadura do Estado Novo, em 37, 

traz consigo a valorização do discurso do trabalho e do nacionalismo. A temática 

era tão cara ao regime que muitos sambas foram censurados pelo DIP24, 

Departamento de Imprensa e Propaganda. Dessa forma, é importante destacar 

a mudança de discurso do próprio Wilson Batista, citado anteriormente, que, 

anos depois, em 1941, lança com Ataulfo Alves o “Bonde de São Januário”. Os 

trechos em destaque tratam não apenas da exaltação ao trabalho, mas também 

falam da regeneração de um ex-malandro.  

 

Quem trabalha é quem tem razão 
(...) 
o Bonde São Januário 
Leva mais um operário 

                                                 
24

DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda (DL n. 1915 de 27/12/39) era composto por cinco 

divisões: divulgação, turismo, imprensa, cinema-teatro e rádio. 
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sou eu que vou trabalhar 
(...) 
antigamente eu não tinha juízo 
(...) 
a boemia não dá camisa a ninguém 

(BATISTA. Bonde de São Januário, 1941) 

 

Assim, com o intuito de alinhar o discurso dos sambas com a propaganda 

do regime o DIP, usava o recurso da censura ou, quando possível, a cooptação 

da temática. Esse alinhamento aos temas nacionais é característico do que ficou 

conhecido como samba exaltação. A queda do regime ocorreu em 45, mas um 

exemplo marcante do samba exaltação é "Aquarela do Brasil" (Ary Barroso, 

1940). Ary Barroso sofistica o samba com arranjos, inclusive para orquestra. A 

relevância da música é tamanha que até hoje ela é reconhecida como símbolo 

do país, tendo sido executada inclusive na cerimônia de abertura dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 para a entrada da delegação brasileira. 

 

O Brasil, samba que dá 
Bamboleio, que faz gingar; 
O Brasil do meu amor, 
Terra de Nosso Senhor. 
(...) 
Brasil, terra boa e gostosa 
Ô! Esse Brasil lindo e trigueiro 
É o meu Brasil Brasileiro, 
Terra de samba e pandeiro. 
Brasil!... Brasil! 

(BARROSO. Aquarela do Brasil, 1940) 

 

No trecho, fica claro que ela cumpre seu papel de exaltação, usando 

também o samba como símbolo de uma nacionalidade. O uso do pronome 

possessivo “meu” caracteriza, ainda, um sentimento de pertencimento e afeto. 

No mesmo ano, o samba “Voltei pro morro” (Assis Valente, 1940), por sua vez, 

fala da alegria de voltar ao morro e da saudade que sentiu durante a ausência. 

A letra associa, ainda, o morro com o samba, e os trechos em destaque 

enfatizam esse paralelo.  

 

Voltei p'ro morro 
Mas onde estão minhas chinelas? 
Que eu quero sambar com elas, 
vendo as luzes da cidade25! 
(...) 
Voltando ao berço do samba 

                                                 
25 A cidade aqui é tratada com distanciamento como quem observa olhando do morro 
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que em outras terras cantei 
pela luz que me alumia eu juro 
que sem a nossa melodia e a cadência dos pandeiros 
muitas vezes eu chorei, chorei 
E eu também senti saudade quando este morro deixei 
E é por isso que eu voltei, voltei 

(VALENTE. Voltei pro morro, 1940) 

 

No mesmo ano, o compositor lança também a música “Recenseamento” 

(Assis Valente, 1940) em uma referência à pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), fundado em 1934. A cidade experimentava, 

então, um acentuado crescimento populacional (ABREU, 2013).  

 

Em 1940 
lá no morro começaram o recenseamento 
E o agente recenseador 
esmiuçou a minha vida 
que foi um horror 
E quando viu a minha mão sem aliança 
encarou para a criança 
que no chão dormia 
E perguntou se meu moreno era decente 
se era do batente ou se era da folia 
Obediente como a tudo que é da lei 
fiquei logo sossegada e falei então: 
O meu moreno é brasileiro, é fuzileiro, 
é o que sai com a bandeira do seu batalhão! 
A nossa casa não tem nada de grandeza 
nós vivemos na fartura sem dever tostão 
Tem um pandeiro, um cavaquinho, um tamborim 
um reco-reco, uma cuíca e um violão 
Fiquei pensando e comecei a descrever 
tudo, tudo de valor 
que meu Brasil me deu 
Um céu azul, um Pão de Açúcar sem farelo 
um pano verde e amarelo 
Tudo isso é meu! 

(VALENTE, Recenseamento. 1940) 

 

A letra toca em vários pontos interessantes. Primeiro, está presente a 

valorização da pátria, característica da época, também marcada com o pronome 

possessivo em “tudo isso é meu”. Em segundo, figura o sentimento da decência 

a partir da oposição entre o batente e a folia. Por fim, é importante chamar 

atenção para a sequência de instrumentos que compõem a cena do samba em 

“A nossa casa não tem nada de grandeza/ nós vivemos na fartura/ sem dever 

tostão/ tem um pandeiro, um cavaquinho,/ um tamborim, um reco-reco,/ uma 

cuíca e um violão”. 
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No ano seguinte, “O trem atrasou” (Estanislau Silva, 1941) é a 

representação da fala de um trabalhador que, em decorrência de um atraso no 

trem da Central, também se atrasa para o trabalho. É curioso observar ainda a 

prática de levar um memorando oficial para se reportar ao patrão.  

 

Patrão, o trem atrasou 
Por isso estou chegando agora 
Trago aqui um memorando da Central 
O trem atrasou, meia hora 

(SILVA. O trem atrasou, 1941) 
 

É importante pontuar a conjuntura da cidade do Rio, com a expulsão da 

massa trabalhadora para o subúrbio, que transparece nessa cena cotidiana 

sobre o ir e vir do trabalho. Pouco tempo antes (1937), Vargas inaugurara os 

trens elétricos da Central do Brasil, e o evento está retratado na imagem a seguir. 

A eletrificação dos trens em direção ao subúrbio se soma ao processo de 

desenvolvimento e crescimento populacional da região.  

 

 

Figura 2: Vargas na inauguração dos trens elétricos da Central do Brasil, 1937. 
Fonte: Arquivo Nacional 

 

Outro samba que merece destaque é “Ave Maria no Morro” (Herivelto 

Martins, 1942). No trecho a seguir, são feitas referências à habitação nos morros, 

fundamentalmente de zinco. A música dá indícios de uma romantização da vida 

cotidiana, que se mantém nos anos seguintes, apresentada nas letras dos 
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sambas. A habitação, que era precária, no entanto é comparada com a 

“felicidade de arranha-céu”. 

 

Barracão de zinco 
Sem telhado, sem pintura 
Lá no morro 
Barracão é bangalô 
Lá não existe 
Felicidade de arranha-céu 
Pois quem mora lá no morro 
Já vive pertinho do céu 
Tem alvorada, tem passarada 
Alvorecer 
Sinfonia de pardais 
Anunciando o anoitecer 

(MARTINS. Ave Maria no Morro, 1942) 
 

Um tema caro aos sambas dessa época era a Praça Onze, que foi 

arrasada para a construção da Avenida Presidente Vargas. A praça está 

presente em mapas anteriores e desaparece na década de 1940. O local era o 

principal território cultural do samba, que já se espalhava pela cidade (VAZ; 

SANTOS, 2006). Durante as obras, foram demolidas, ainda, a casa da tia Ciata 

e de outras tias baianas, pontos de encontro e resistência de sambistas. A 

imagem a seguir é uma fotografia da praça, realizada por Augusto Malta. O local 

era reduto também de diversos imigrantes, entre eles, os judeus26.  

                                                 
26 Para mais informações sobre a Praça Onze, FRIDMAN, Fania. Paisagem estrangeira: memórias de um 

bairro judeu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007. 
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Figura 3: Praça Onze 
Autor: Augusto Malta. Fonte: Biblioteca Nacional 
 

 

Assim, “a modernização urbana acentuou a dispersão das camadas 

pobres da população carioca do centro para as favelas e para os subúrbios, 

dispersando também os seus territórios do samba e fazendo desaparecer grande 

número de moradias” (VAZ; SANTOS, 2006, p.12). Esse processo vem 

acompanhado do crescimento industrial da cidade e da migração de fábricas 

para o subúrbio. Assim, em 1942, Herivelto Martins e Grande Otelo escrevem o 

emblemático samba “Praça Onze” (1942) sobre o arrasamento da antiga praça.  

 

Vão acabar com a Praça Onze 
Não vai haver mais Escola de Samba, não vai 
Chora o tamborim 
Chora o morro inteiro 
Favela27, Salgueiro 
Mangueira, Estação Primeira 
Guardai os vossos pandeiros, guardai 
Porque a Escola de Samba não sai 
Adeus, minha Praça Onze, adeus 
Já sabemos que vais desaparecer 
Leva contigo a nossa recordação 
Mas ficarás eternamente em nosso coração 

                                                 
27

É importante pontuar que, nesse momento a palavra favela, era uma referência somente ao morro da 

Favela/Providência.  
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E algum dia nova praça nós teremos 
E o teu passado cantaremos 

(MARTINS; OTELO. Praça Onze, 1942) 
 

A música demonstra a íntima relação entre a praça e o samba, que, 

segundo a letra, fica guardada na memória dos sambistas. Na composição, o fim 

da praça impõe um luto mesmo em morros mais distantes, como Salgueiro e 

Mangueira. No ano seguinte ainda, Herivelto Martins compõe “Laurindo” (1943), 

também sobre a Praça Onze. A música trata desse personagem Laurindo, que 

sobe o morro gritando "Não acabou Praça Onze, não" e, em seguida faz um 

convite:  

 

Vamos esquentar os nossos tamborins 
Procure a porta-bandeira 
E põe a turma em fileira 
E marca ensaio pra quarta-feira 
E quando a escola de samba chegou 
Na Praça Onze não encontrou 
Mais ninguém, não sambou Laurindo pega o apito, apita 
"evolução" 
Mas toda a escola de samba 
Largou bateria no chão 
E foi-se embora cantando 

(MARTINS. Laurindo, 1943) 

 

O convite de Laurindo se transforma em decepção, “não sambou Laurindo 

pega o apito, apita ‘evolução’ ". A palavra evolução aqui faz referência ao trajeto, 

à desenvoltura do desfile de uma escola de samba, mas trata também dessa 

suposta “evolução” da cidade através de suas reformas urbanas. Ainda nessa 

temática, Herivelto Martins compõe também um samba sobre a reforma urbana 

para a construção da Avenida Presidente Vargas28: “Bom dia Avenida” (1944).  

 

Lá vem a nova avenida, 
Remodelando a cidade, 
Rompendo prédios e ruas, 
Os nossos patrimônios de saudade. 
É o progresso, 
E o progresso é natural, 
Lá vem a nova avenida, 

                                                 
28 Para mais informações sobre a Avenida Presidente Vargas ler 1) BORDE, A. Avenida Presidente 

Vargas: narrativas históricas. In: Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro n10. Rio de 

Janeiro: AGCRJ, 2016. 

2) LIMA, E. F. De teatro do poder a centro financeiro e administrativo. Sete décadas de transformações 

na Avenida Presidente Vargas. In: Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro n10. Rio de 

Janeiro: AGCRJ, 2016. 
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Dizer à sua rival 
Bom-dia, Avenida Central, 
Bom-dia, Avenida Central, 
A união das escolas de samba, 
Respeitosamente, 
Faz o seu apelo, 
Três e duzentos de selo, 
Requereu e quer saber, 
Se (Só) quem viu a Praça Onze acabar, 
Tem direito à Avenida em primeiro lugar, 
Bem se vê que é depois de inaugurar. 

(MARTINS. Bom dia Avenida, 1944) 

 

A letra acrescenta novos pontos à discussão, como os trechos “Os nossos 

patrimônios de saudade” e “Se (Só) quem viu a Praça Onze acabar tem direito à 

Avenida em primeiro lugar, bem se vê que é depois de inaugurar”, em que ele 

parece duvidar que as pessoas que tiveram seus afetos e patrimônios 

devastados, em nome do progresso, tenham espaço e prioridade nessa nova 

avenida. A imagem a seguir, dessa forma, dá ideia do tamanho das 

transformações por que a região sofreu durante a construção da Avenida 

Presidente Vargas.  

 

 

Figura 4: Construção da Avenida Presidente Vargas, 1945. 
Fonte: Acervo Museu Aeroespacial, Rio de Janeiro. 

 

Deslocando-se em direção à Lapa, Wilson Batista fala do bairro onde ele 

“nasceu”. O curioso é que o sambista, na realidade, nasceu na cidade de 

Campos, no estado do Rio de Janeiro, para depois se mudar com a família para 
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a cidade do Rio de Janeiro. A letra, por sua vez, é um hino de vida e morte de 

Wilson Batista no bairro da Lapa.  

 

Foi na Lapa que eu nasci, 
Foi na Lapa que eu aprendi a ler, 
Foi na Lapa que eu cresci, 
E na Lapa, eu quero morrer. 
A Lapa também tem a sua igreja, 
Pra que toda gente veja, 
Onde eu fui batizado, 
A Lapa, onde já não há conflito, 
Fica no 5º Distrito, 
Aonde eu fui criado, 
Um samba, um sorriso de mulher, 
Bate-papo de café, 
Eis aí a Lapa. 

(BATISTA. Largo da Lapa, 1943) 

 

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1932 estão identificados a seguir com a cor 

vermelha, enquanto já os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos 

identificados no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística 

também está identificado na área demarcada com a cor lilás. O capítulo 4 traz 

uma análise detalhada da ferramenta. 

 

 

Mapa 5: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1932. 
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Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

2.3Mapa 1951 
 

Entre o último mapa analisado (1932) e a década de 1950, a cidade do 

Rio de Janeiro passou por diversas transformações. Elas são perceptíveis 

inclusive na representação da cidade na cartografia como podemos observar a 

seguir.  

Em relação ao próximo mapa29, datado de 1951, é possível observar toda 

a extensão da cidade do Rio de Janeiro, na parte da frente do documento. Na 

representação, grande parte é tratada como área verde. Os trechos urbanizados 

ficam por conta da área central e entorno, zona sul e também os entornos da 

linha do trem. É importante observar o significativo crescimento populacional 

experimentado pela cidade desde a década de 1930, bem como a expansão 

industrial ao longo da linha do trem, que foi determinante para o crescimento da 

cidade em direção ao subúrbio (ABREU, 2013).  

 

 

 
Mapa 6: Mapa turístico do Distrito Federal (frente), 1951. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

                                                 
29“Mapa turístico do Distrito Federal”, 1ªedição, dez. 1951. Org. e editado pelo ICCB7, Touring Club do 

Brasil e Automóvel Clube do Brasil. (ARC 28-1-6) 
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Essa primeira parte oferece ao usuário informações úteis sobre 

transportes e algumas sugestões de passeios. É curioso observar que esses 

passeios se dão em áreas não urbanizadas da cidade, alto próximo do que hoje 

reconhecemos como turismo de natureza. As representações abusam dos 

detalhes em verde e da relação estreita da cidade com o mar, e a exceção é o 

montanhismo nos picos da Pedra Branca, Papagaio e Tijuca. As outras 

sugestões ficam por conta de Sepetiba, Guaratiba, Recreio, Barra, Joá e 

Paquetá.   

 

 
Mapa 7: Mapa turístico do Distrito Federal (verso), 1951. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

O verso do mapa de 1951 traz no canto superior um destaque para a zona 

central, em que estão identificados como atrativos turísticos locais burocráticos 

do, ainda, Distrito Federal. O destaque, no entanto, apresenta um centro do Rio 

diminuto apenas da Avenida Rio Branco em direção ao mar.   

Em relação ao mapa principal, ele apresenta uma cidade urbanizada entre 

o Leblon e o Estádio do Maracanã, palco da Copa do Mundo de 50. Tanto a 

Barra da Tijuca quanto São Conrado ainda são representados como parte 

contínua da grande Floresta da Tijuca. É importante pontuar que, nessa porção 

principal do mapa, os atrativos turísticos não estão identificados no mesmo 

formato do recorte central. Eles estão representados com destaques 
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iconográficos, a exemplo do Cristo Redentor, Estádio do Maracanã e Jardim 

Zoológico.  

A crônica social do samba reflete, além disso, uma mudança também 

perceptível no mapa de 1951, o protagonismo que a Zona Sul da cidade passa 

a ter. É de 1947 a música de João de Barro sobre o bairro de Copacabana em 

que ele enaltece suas belezas. Na letra, o autor declara que “Só a ti Copacabana 

eu hei de amar”. 

 

Existem praias tão lindas 
Cheias de luz 
Nenhuma tem o encanto 
Que tu possuis 
Tuas areias 
Teu céu tão lindo 
Tuas sereias 
Sempre sorrindo 
Copacabana, princesinha do mar 
 
Pelas manhãs tu és a vida a cantar 
E à tardinha, ao sol poente 
Deixas sempre uma saudade na gente 
Copacabana, o mar eterno cantor 
Ao te beijar, ficou perdido de amor 
E hoje vive a murmurar 
Só a ti Copacabana eu hei de amar 

(BARRO, Copacabana, 1947) 

 

Na música, João de Barro dá características humanas ao bairro de 

Copacabana ao declarar seu amor. Cabe destacar que, desde a década de 40, 

o bairro de Copacabana vivia um processo de verticalização e aumento 

populacional (ABREU, 2013). No ano seguinte, “Vou sambar em Madureira” dá 

visibilidade ao bairro, que apresenta um significativo crescimento populacional.   

 

No largo de Madureira, 
Só não samba quem não quer, 
De domingo a terça feira, 
Todos brincam pra chuchu, 
Não precisa ter dinheiro, 
Só precisa um pandeiro, 
Pra sambar em Madureira, 
Vem gente até de Bangu. 

(LOBO; OLIVEIRA. Vou sambar em Madureira,1948) 

 

O trecho demonstra que Madureira já era então um grande ponto de 

encontro para a cidade e o samba na cidade. Um bairro com samba democrático, 

“só precisa ter pandeiro”, para onde iam moradores de diversos bairros da cidade 
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como Bangu. A imagem a seguir é um retrato da Praça Magno no bairro em 

1957. O local abriga até hoje a estação do Mercadão de Madureira, importante 

polo comercial da cidade.  

 

Figura 5: Praça Magno, Madureira. 
Autor: Jornal Correio da Manhã, 11 de janeiro de 1959 Fonte: Arquivo Nacional 

 

Outro bairro que ganha uma canção afetuosa é Jacarepaguá, quando, em 

1949, Romeu Gentil escreve uma música com o nome do bairro. O compositor 

chega a compará-lo com outros bairros: 

 

Copacabana tem 
Romances ao luar 
Em Paquetá também 
A gente pode amar 
Porém o lugar neste mundo, maior é pra mim 
Jacarepaguá 

(GENTIL. Jacarepaguá. 1949) 

 

 

O bairro ganha outra música em 1946, composição de Haroldo Lobo. Em 

“Eu quero é rosetar”, o sambista cita diversos bairros pelos quais ele se 

deslocaria pela cidade por um carinho da cabrocha: 
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Por um carinho seu minha cabrocha 
Eu vou a pé ao Irajá 
Que me importa que a mula manque 
Eu quero é rosetar 
 
Faço qualquer negócio 
Com você cabrocha 
Tanto faz ser lá no Rocha 
Ou Jacarepaguá 
Pode até a mula mancar que eu vou a pé pra lá. 

(LOBO. Eu quero é rosetar, 1946) 

 

Já no início da década de 1950, Afonso Teixeira grava “Marcha do 

Caracol”, em que fala do sonho de ser um caracol, solucionando, assim, os 

problemas com moradia ao carregar a casa nas costas. 

 

Há tanto tempo que não tenho onde morar 
Se é chuva, apanho chuva 
Se é sol, apanho sol 
Francamente pra viver nessa agonia 
Eu preferia ter nascido caracol 
Levava minha casa nas costas muito bem 
Não pagava aluguel nem luvas a ninguém 
Morava um dia aqui, o outro dia lá 
Leblon, Copacabana, Madureira e Irajá 

(TEIXEIRA. Marcha do Caracol, 1950) 

 

A música, muito embora genérica, trata do tema recorrente da habitação. 

Na ditadura do Estado Novo, programas habitacionais como o IAPI da Penha 

eram restritos para o Distrito Federal, que experimentava significativo 

crescimento populacional por um lado e por outro a remoção da população 

empobrecida do centro e da zona sul da cidade (ABREU, 2013). Ainda sobre o 

tema, Wilson Batista e Roberto Martins lançam no mesmo ano a música 

“Pedreiro Waldemar” (1950). A letra teve enorme repercussão pelo seu caráter 

social, sendo considerada inclusive apologia ao comunismo.  

 

Você conhece o pedreiro Waldemar? 
Não conhece? 
Mas eu vou lhe apresentar 
De madrugada toma o trem da Circular 
Faz tanta casa e não tem casa pra morar 
Leva marmita embrulhada no jornal 
Se tem almoço, nem sempre tem jantar 
O Waldemar que é mestre no oficio 
Constrói um edifício 
E depois não pode entrar 
(...) 
Faz tanta casa e não tem casa pra morar 
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(BATISTA; MARTINS. Pedreiro Waldemar, 1950) 

 

A história de um pedreiro da construção civil que constrói casas para os 

outros, mas não tem onde morar é recorrente e, mais de sessenta anos depois, 

continua atual. Ainda em 1950, Herivelto Martins e Benedito Lacerda escrevem 

o samba “Morro de Santo Antônio”. A foto a seguir é parte do acervo do Museu 

Aeroespacial e retrata o morro de Santo Antônio em 1937. 

 

Figura 6: Morro de Santo Antônio, 1937. 
Fonte: Acervo Museu Aeroespacial, Rio de Janeiro 

 

Seu doutor não bote abaixo 
Tem pena do meu barracão 
Quem é rico se atrapalha 
Pra arranjar onde morar 
Quanto mais eu que sou pobre 
Como vou me arrumar, pra me mudar 
Seu doutor não bote abaixo 
Tem pena do meu barracão 
 
Seu doutor me compreenda 
O progresso é necessário 
Mas seu doutor, 
Pense um pouco no operário 
Meu barracão é todo o meu patrimônio 
Por favor, não bote abaixo 
O morro de Santo Antônio 

(MARTINS; LACERDA. Morro de Santo Antônio, 1950) 

 

Com essa letra, Herivelto volta a tocar na temática das reformas urbanas, 

atreladas ao discurso do progresso, que penalizam os mais pobres. A letra é 
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uma súplica, “meu barracão é todo o meu patrimônio por favor, não bote abaixo o 

morro de Santo Antônio”. A imagem a seguir expõe, no entanto, as precárias 

condições de vida nesse barracão/patrimônio no Morro de Santo Antônio. 

 

 

Figura 7: Favela do Morro de Santo Antônio 
Autor: Jornal Correio da Manhã, 8 de fevereiro de 1959. Fonte: Arquivo Nacional 

 

Na época, o morro estava para ser derrubado para a construção do aterro 

do Parque do Flamengo e era parte do processo descrito anteriormente de 

remoção da população empobrecida que ainda teimava em habitar uma parte 

tão valorizada do centro da cidade (ABREU, 2013). A imagem a seguir retrata a 

construção do parque já com a terra do desmonte do morro.  

 



63 

 

 

Figura 8: Obras do aterro do Morro Santo Antônio 
Autor: Jornal Correio da Manhã 31 de janeiro de 1959. Fonte: Arquivo Nacional. 

 
 
Ainda em 50, Herivelto Martins e Benedito Lacerda compõem “A Lapa” 

(1950), que trata do ressurgimento, então experimentado pelo bairro da Lapa. 
 

A Lapa 
Está voltando a ser 
A Lapa 
A Lapa 
Confirmando a tradição 
A Lapa 
É o ponto maior do mapa 
Do Distrito Federal 
Salve a Lapa! 
O bairro das quatro letras 
Até um rei conheceu 
Onde tanto malandro viveu 
Onde tanto valente morreu 
Enquanto a cidade dorme 
A Lapa fica acordada 

(MARTINS; LACERDA. A Lapa, 1950) 

 

O samba trata o bairro da Lapa com grande relevância no cenário da 

capital do país, “é o ponto maior do mapa do Distrito Federal”. Eles cantam sobre 

uma lapa boemia, que recebeu inclusive a visita do Rei da Bélgica em sua 

passagem pela cidade. Ainda sobre a região central, cabe um breve comentário 

sobre “Sassaricando” (1952), que é, na realidade, uma marchinha e que faz 

sucesso até hoje. Foi composta por Zé Mario e destacada aqui por sua referência 
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à Confeitaria Colombo, “O velho na porta da Colombo”, que, segundo a letra, 

também estava sassaricando. 

No ano seguinte (1953), Luís Antônio escreve duas músicas que merecem 

destaque. A primeira se chama “Zé Marmita”. 

 

Quatro horas da manhã 
Saí de casa o Zé Marmita 
Pendurado na porta do trem 
Zé marmita vai e vem 
Numa lata Zé Marmita traz a bóia 
que ainda sobrou do jantar 
Meio-dia, Zé marmita faz o fogo 
para a comida esquentar 
e Zé marmita, barriga cheia 
esquece a vida, num bate-bola de meia. 

(ANTÔNIO. Zé Marmita,1953) 

 

A segunda, “Barracão”, ficou muito conhecida na interpretação de Elizete 

Cardoso e Jacó do Bandolim.  

 

Ai, barracão 
Pendurado no morro 
E pedindo socorro 
À cidade a seus pés 
(...) 
Barracão de zinco 
Tradição do meu país 
Barracão de zinco 
Pobretão infeliz 

(ANTÔNIO. Barracão,1953) 

 

 

Ambas tratam de cenas do cotidiano de trabalhadores de baixa renda. A 

primeira apresenta as condições de transporte no trem e a marmita que um 

trabalhador leva diariamente. A segunda, por sua vez, volta a falar da habitação 

dos barracões de zinco, mais uma vez se referenciando ao morro como não 

sendo parte da cidade, “a cidade a seus pés”. Não existe espaço na cartografia 

turística para nenhuma dessas cenas recorrentes no Rio. A imagem a seguir é 

um retrato desse cotidiano. 
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Figura 9: Operários em trem na Estação Leopoldina, 1950. 
Autor: Jose Medeiros Fonte: Instituto Moreira Salles 

 

Pouco depois, o samba “Vagalume” (Vitor Simon e Fernando Martins, 

1954) fala com poesia da situação de vida nessa cidade que seduz e, ao mesmo 

tempo, “de dia falta água, de noite falta luz”. Uma cidade maravilhosa, mas com 

condições precárias para uma parcela significativa da população. Abreu (2013) 

comenta sobre a acentuação das discrepâncias entre os investimentos do poder 

público no tecido urbano, da metrópole que estava em franca expansão nesse 

momento. A música permanece na temática da habitação popular.  

 
 

Rio de Janeiro 
Cidade que nos seduz 
De dia falta água 
De noite falta luz 
Abro o chuveiro 
Oi, Não cai um pingo 
Desde segunda 
Até domingo 
Eu vou pro mato 
Oi, pro mato eu vou 
Vou buscar um vagalume 
Pra dar luz ao meu chatô 

(SIMON; MARTINS. Vagalume, 1954) 
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No mesmo ano, “Patinete no morro”, também autoria de Luiz Antônio 

(1954), fala sobre o natal no morro e seu distanciamento da realidade de 

consumo, em particular na época das festas de final de ano.   

 

Papai Noel 

Não sobe na favela 

O morro também 

Tem garotada 

Eu botei o meu tamanco 

Na janela, e de manhã 

Não tinha nada 

Patinete lá no morro 

É um cabo de vassoura 

E tampa de goiabada 

E é assim 

Que vai crescendo 

O cidadão 

Vendo morrer 

Ilusão sobre ilusão 

Você condena 

Sem pedir perdão ao céu 

É triste um garoto pobre 

Crescer sem Papai Noel 

(ANTÔNIO. Patinete no morro ,1954) 

 

No mesmo ano, Bruno Marnet (1954) escreve a canção “Rio é amor”, em 

que compara a então capital à cidade de Paris, que já possuía a alcunha de 

cidade do amor.  

 

Falam de Paris de La France de L’amour 
Dizendo que lá tudo é bom 
Mas é aqui que a gente sente 
Neste Rio quente, quente 
O verdadeiro hino do amor 
Faz tanta coisa inspirar 
A natureza e o mar 
Suas morenas faceiras 
Parecem sereias que fazem sonhar 
Rio Copacabana seus brotinhos à beira-mar 
Não há neste mundo outro lugar 
O carioca com teu rosto tão bonito e sedutor 
És a princesinha do amor 
Tu és mais linda que o mar 
Fazes na vida inspirar 
Porque tu és brasileira 
Mais linda e brejeira do nosso Brasil 

(Marnet. Rio é amor, 1954) 
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É interessante notar a apropriação do imaginário sobre a cidade de Paris 

e o amor na sociedade carioca. O setor de turismo irá usar o mesmo recurso 

para atrair mais turistas e receitas para a cidade. No ano seguinte Billy Blanco 

escreve a famosa “Praça Mauá” (1955). A música já trata de uma praça 

negligenciada e distante das reformas urbanas e do progresso, cantados 

também por Herivelto Martins nas músicas apresentadas aqui.  

 

Praça Mauá 
Praça feia, mal falada 
Mulheres na madrugada 
Onde bobo não tem vez 
Praça Mauá 
Dos lotações de subúrbio 
Lugar comum do distúrbio 
Nos trinta dias do mês 
Se algum dia 
Eu mandar nessa cidade 
Serás praça da saudade 
Do adeus, da emoção 
Praça Mauá 
O nome nos trás a mente 
Um soluço, um beijo quente 
E um lenço branco na mão 

(BLANCO. Praça Mauá, 1955) 

 

Deslocando-se ainda mais pela cidade e chegando ao bairro da 

Mangueira, Aloísio da Costa compõe a música “Exaltação à Mangueira” (1956), 

que até hoje empolga a quadra da escola. A letra deixa claro que o samba é a 

marca registrada da estação primeira e lembra em diversos aspectos o bairrismo 

característico de Noel Rosa em relação à Vila Isabel. 

 

A Mangueira não morreu nem morrerá 
Isso não acontecerá 
Tem seu nome na história 
Mangueira tu és um cenário coberto de glória 
Mangueira teu cenário é uma beleza 
Que a natureza criou 
O morro com seus barracões de zinco 
Quando amanhece que esplendor 
Todo mundo te conhece ao longe 
Pelo som dos seus tamborins 
E o rufar do seu tambor 
Chegou ô, ô, ô, ô 
A Mangueira chegou, ô, ô 

(COSTA. Exaltação à Mangueira, 1956) 
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A letra do samba rende glórias ao morro da Mangueira, que ainda possuía 

péssimas condições de vida. A fotografia a seguir é um registro do local 

contemporâneo ao samba. É visível o contraste entre o registro imagético e o 

registro no samba de um cenário que é uma beleza. 

 

 

Figura 10: Morro da Mangueira, 1963. 
Autor: Henrie Ballot. Fonte: Instituto Moreira Salles 

 

Pouco tempos depois, Billy Blanco grava “Não vou pra Brasília” (1957), 

antevendo a transferência da capital para o interior do país. A mudança seria 

muito sentida pela capital carioca. De modo similar, a letra de “Praça Mauá”, 

também de autoria de Billy Blanco, faz uso de sua condição privilegiada e 

diversos estereótipos para justificar a permanência na cidade do Rio de Janeiro, 

em particular no bairro de Copacabana.  

 

Eu não sou índio nem nada 
Não tenho orelha furada 
Nem uso argola 
Pendurada no nariz 
Não uso tanga de pena 
E a minha pele é morena 
Do sol da praia onde nasci 
E me criei feliz 
Não vou, não vou pra Brasília 
Nem eu nem minha família 
Mesmo que seja 
Pra ficar cheio da grana 
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A vida não se compara 
Mesmo difícil, tão cara 
Eu caio duro 
Mas fico em Copacabana 

(BLANCO. Não vou pra Brasília, 1957) 

 

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1951 estão identificados a seguir com a cor 

vermelha, e os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos identificados 

no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística também está 

identificado na área demarcada com a cor verde. O capítulo 4 traz uma análise 

detalhada da ferramenta. 

 

 

Mapa 8: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1951. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 
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CAPITULO 3 – Na palma da mão: Rio de Janeiro capital cultural 
 
 

 Este capítulo dá continuidade à análise da década de 60 até os dias 

atuais. Momento onde a cidade do Rio deixa de ser capital federal, assumindo o 

status de capital cultural do país. Passa pela grande comemoração do quarto 

centenário da cidade, criação da Empresa de Turismo do Município do Rio de 

Janeiro (Riotur), o advento da tecnologia que impacta diretamente a produção e 

a elaboração dos mapas, inclusive de forma colaborativa. Enquanto isso, o 

samba também vive um momento de complexificação, com novos estilos e 

disputas postas em uma cidade em constantes mudanças e reformas. 

 

3.1 Mapa 1963 
 

Entre o último mapa analisado (1951) e o atual30 (1963), a cidade passou 

por diversas transformações aceleradas pelo motor dos automóveis. A febre 

rodoviarista atingiu com tudo o Rio desde a década de 1950. O governo de 

Carlos Lacerda (1961-1965) em particular rasgou a cidade em túneis, como o 

Rebouças e o Santa Bárbara (ABREU, 2013). Foi responsável também pela 

construção a Rodoviária Novo Rio e a desapropriação de favelas, entre elas a 

do Esqueleto para a construção da Avenida Radial Oeste (ABREU, 2013).  

Entretanto, a mudança da capital para Brasília foi sem dúvida o evento 

mais sentido pela cidade. Nesse sentido, o mapa de 1963 dá indícios dos novos 

rumos da cidade, que já se assume como “Maravilhosa”, no folder, e continua a 

ser a principal porta de entrada de estrangeiros no país. Com o governo 

Juscelino Kubitschek, o país se abriu mais ao capital estrangeiro e ainda viveu 

uma efervescência intelectual (ABREU, 2013). Um exemplo dessa euforia é o 

pôster, em inglês, da Companhia Aérea Varig para a divulgação do carnaval 

carioca em Nova York.  

                                                 
30“Mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro”. Editado pelo “Departamento de Turismo e Certames do 

Governo do estado da Guanabara – R. México 100/8 – Distribuição gratuita”.(ARC 31-9- 18) 
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Figura 11: Cartaz Carnaval in Rio, Varig. 
Jornal Correio da Manhã 31 de janeiro de 1959. Fonte: Arquivo Nacional 

 

 

Toda essa euforia e otimismo estão transpostos para o mapa com um 

layout que inclui uma foto e uma mensagem do então Governador Carlos 

Lacerda, textos bilíngues e fotografias convidativas da cidade.  
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Mapa 9: Mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro (frente), 1963. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

A parte de informações úteis do folder oferece sugestões de outras 

cidades a serem visitadas, restaurantes, hotéis, bancos, casas de câmbio, 

museus, igrejas, companhias áreas, locadoras de veículo, agências de turismo, 

bares, boates (sic), eventos, rodoviárias, hospitais e estradas de ferro. As fotos 

em destaque são das seguintes vistas: Avenida Niemeyer, Quinta da Boa Vista, 

panorama da Enseada de Botafogo, Pão de Açúcar, Copacabana e Carnaval.  
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Mapa 10: Mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro (frente), 1963. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

Já no verso, há um mapa geral ao fundo com a porção da cidade entre o 

Itanhangá e a Penha. No primeiro plano, os três destaques dão conta dos 

seguintes recortes da cidade: centro da cidade, Ilha do Governador (Galeão) e 

Copacabana. A cartografia turística era o reflexo da cidade bossa nova, voltada 

para a sua zona sul. É sobre esse lugar que Antônio Carlos Jobim, já sob 

influência da Bossa Nova de João Gilberto, escreve o “Samba do Avião” em 

1963. A letra é a narrativa de uma chegada de avião à cidade do Rio de Janeiro.  

 

Minha alma canta 
Vejo o Rio de Janeiro 
Estou morrendo de saudades 
Rio, seu mar 
Praia sem fim 
Rio, você foi feito pra mim 
Cristo Redentor 
Braços abertos sobre a Guanabara 
Este samba é só porque 
Rio, eu gosto de você 
A morena vai sambar 
Seu corpo todo balançar 
Rio de sol, de céu, de mar 
Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão 
Copacabana, Copacabana 
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(...) 
Aperte o cinto, vamos chegar 
Água brilhando, olha a pista chegando 
E vamos nós 
Pousar 

(JOBIM, Samba do Avião, 1963) 

 

A música de Tom Jobim fala com muita afetuosidade da cidade ao dizer 

“Rio, você foi feito pra mim”. Ele canta como se conversasse com a cidade da 

qual está “morrendo de saudade”. Ainda nessa temática e sob o embalo da 

bossa nova, Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli compõem “Rio” (1963), em 

que a letra é outra declaração à cidade. Não ficam de fora mar, montanhas, 

mulheres, sol, lua e o jogo de palavras “sou Rio, sorrio”. 

Essa imagem de cidade que podemos construir mentalmente a partir das 

duas músicas destoa em muitos aspectos dos sambas analisados até aqui. N 

ano de 1964, a ditadura militar se instala no Brasil depois de um golpe, essa 

ruptura deixou marcas na sociedade e na cidade do Rio de Janeiro. Nesse 

contexto, a bossa nova e o samba de morro estreitam laços, principalmente a 

partir da aproximação de Nara Leão de sambistas consagrados, como Cartola e 

Zé Keti. Como marca desse encontro foi montado, durante a ditadura militar, o 

espetáculo Opinião, com uma música de mesmo nome e autoria de Zé Keti 

(1965).  

 

Podem me prender 
Podem me bater 
Podem, até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião 
Daqui do morro 
Eu não saio, não 
Se não tem água 
Eu furo um poço 
Se não tem carne 
Eu compro um osso 
E ponho na sopa 
E deixa andar 
Fale de mim quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã, seu doutor 
Estou pertinho do céu 

(KETI. Opinião, 1965) 

 

O movimento e o contexto da música de Zé Keti eram a resistência às 

remoções de favelas realizadas de forma intensa durante o governo Lacerda 

(1960-1965). É importante pontuar que a música é escrita toda em primeira 
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pessoa.  Do mesmo autor e ano, a música “A voz do morro” (Zé Keti, 1965). O 

trecho em destaque coloca o samba no lugar de porta voz do morro. 

 

Eu sou o samba 
A voz do morro sou eu mesmo sim senhor 
Quero mostrar ao mundo que tenho valor 
Eu sou o rei do terreiro 
Eu sou o samba 
Sou natural daqui do Rio de Janeiro 
Sou eu quem levo a alegria 
Para milhões de corações brasileiros 

(KETI. A voz do morro, 1965) 

 

É importante pontuar que “os governos que se seguiram ao de Carlos 

Lacerda só vieram a intensificar a ação preferencial do Estado nas zonas mais 

ricas da cidade” (ABREU, 2013, p. 134). Uma das favelas que sofreu com esse 

processo foi a da Catacumba, retratada na imagem a seguir. Ela se localizava 

às margens da Avenida Epitácio Pessoa, no bairro da Lagoa.  

 

 

Figura 12: Av Epitácio Pessoa, Favela da Catacumba, 1970. 
Autor:  José Lobo Fonte: Site pessoal do fotógrafo 

 

Ainda em 1965, Chico Anísio e João Roberto Kelly compõem a música 

“Rancho da Praça Onze” (1965) em memória da antiga praça já mencionada 

aqui.  
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Esta é a Praça Onze tão querida 
Do carnaval a própria vida 
(...) 
A Praça existe alegre ou triste 
Em nossa imaginação 
A Praça é nossa e como é nossa 
No Rio quatrocentão 
Este é o meu Rio boa praça 
Simbolizando nesta Praça 
Tantas praças que ele tem 

(ANISIO; KELLY. Rancho da Praça Onze, 1965) 

 

A letra faz referência à praça que deixou de existir, mas que permanece 

“alegre ou triste na nossa imaginação”. A música foi composta na ocasião do 

quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro - “quatrocentão”. No mesmo ano, 

Billy Blanco compõe “Rio do meu amor” (1965), que segue a tônica de 

homenagens ao quarto centenário.  

 

Rio, 
Estácio no passado fez este presente, 
(...) 
Rio, 
De Vasco e Botafogo, América e Bangu, 
Maracanã vibrando em dia de Fla-Flu, 
Do bonde que a saudade ornamentando praça, 
Do tostão que era bom como a Lapa já foi, 
Da boneca dourada que passa, que engana, 
Enfeitando calçada de Copacabana, 
Ipanema, Leblon e Arpoador. 
Rio, 
Do grande carnaval, do 1º de abril, 
Da Vila que desceu, do dólar que caiu, 
De São Judas Tadeu, 
São Jorge e Cosme Damião. 
Rio, 
de São Sebastião que é de janeiro, 
Redentor que Paulo VI iluminou, 
Rio de Deus que é brasileiro e do lugar, 
Rio do bicho que não deu mas ia dá 

(BLANCO. Rio do meu amor, 1965) 

 

A letra da música de Billy Blanco é uma verdadeira crônica sobre a cidade 

desde sua fundação por Estácio de Sá, passando pelo Império e chegando até 

os 400 anos. O trecho em destaque está recheado de referências, entre elas o 

futebol, o bonde, as praias, o carnaval, a santos católicos, o cristo e o jogo do 

bicho.  

Considerado por Sukman (2009) uma espécie de antagonista à letra de 

Zé Keti, o Samba da Lagoa de Billy Blanco desfaz a visão idílica da classe média 
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sobre a favela. Nesse momento, “a cidade partida latente começava, então, por 

meio da música a ficar evidente” (SUKMAN, 2009, p. 105). 

 

Olho daquela janela na Epitácio Pessoa 
Num bairro chamado Lagoa 
Rio de Janeiro, GB 
Caso a cortina se afaste, sugue um  rayban importado 
Surge também um contraste que do outro lado se vê 
É favela que só é bonito em samba 
Só no carnaval me lembro dela 
Pobreza vestida de paetê e miçanga 
É favela. Ontem, hoje, sempre assim . 
Olha daquela janela 
Eu a sorrir pra favela 
Ela chorando pra mim 

(BLANCO. Samba da Lagoa, 1967) 

 

Pouco depois Luiz Melodia compõe “Estácio, Holly Estácio” (1973). Nele, 

o cantor se declara ao local onde nasceu, o Morro do São Carlos, que fica no 

bairro do Estácio.  

 

Se alguém quer matar-me de amor 
Que me mate no Estácio 
Bem no compasso, bem junto ao passo 
Do passista da escola de samba 
Do Largo do Estácio 
O Estácio acalma o sentido dos erros que eu faço 

(MELODIA. Estácio, Holly Estácio, 1973) 
 

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1963 estão identificados no mapa a seguir 

com a cor vermelha, e os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos 

identificados no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística 

também está identificado com a cor amarela. O capítulo 4 traz uma análise 

detalhada da ferramenta. 
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Mapa 11: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1963 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 
 

3.2 Mapa 1974 
 

A velocidade e a magnitude das interferências na cidade e na sociedade 

seguiram o ritmo da década anterior. Sobre esse momento, Abreu (2013) 

pondera que a política econômica e a consequente intensificação na 

concentração de renda tiveram dois desdobramentos significativos sobre a forma 

urbana da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro foi a acelerada remoção das 

favelas localizadas na zona sul da cidade para a construção de habitações de 

luxo e/ou “para que os morros fossem mantidos livres e desembaraçados, 

condição necessária para a sua venda, pela empresa imobiliária, como áreas 

verdes`” (ABREU, 2013, p. 134-135). O segundo desdobramento foi a intensa 

especulação que moldou a expansão da parte rica da cidade em direção a São 

Conrado e Barra da Tijuca (ABREU, 2013). 

A cartografia turística reflete esse momento. É importante destacar que 

esse é o primeiro mapa elaborado pela Riotur, então Empresa de Turismo da 

Guanabara, criada pelo estado em 197231com a finalidade de incrementar o 

                                                 
31 Reportagem do Jornal Correio da Manhã de 28 de junho de 1972 sobre a aprovação da Riotur peal a 

Assembleia legislativa. Fonte: Biblioteca Nacional. Disponível em: 
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turismo através do fomento e financiamento de iniciativas, planos, programas e 

projetos do turismo. Ficou determinado também que a propaganda do Rio de 

Janeiro tanto dentro do país quanto no exterior também estava a cargo da Riotur. 

Em relação ao mapa de 197432, ele mantém a dinâmica do anterior, valorizando 

um mapa geral na parte da frente com abrangência desde a Barrinha até Vigário 

Geral. Na parte de baixo, estão as coordenadas de quadrantes, que facilitam a 

localização de pontos no mapa, não necessariamente turísticos.  
 

                                                 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_08&pagfis=31532&url=http://

memoria.bn.br/docreader# 
32“Mapa turístico do Rio de Janeiro – 1974 – RIOTUR” (ARC 18-1-57). 
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Mapa 12: Mapa Turístico do Rio de Janeiro (frente), 1974. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

 

O verso do mapa apresenta ao usuário dois destaques: o centro da cidade 

e a zona sul. É importante observar que o metrô, inaugurado somente em 1979, 

ainda não consta no mapa. Entretanto, a presença de suas obras já seria notada 

em algumas letras.  



81 

 

 

Mapa 13: Mapa Turístico do Rio de Janeiro (frente), 1974. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

 

Um exemplo é o samba “Rio Antigo”, de Chico Anísio e Nonato Bizer. 

 

Quero um bate-papo na esquina 
Eu quero o Rio antigo 
Com crianças na calçada 
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Brincando sem perigo 
Sem metrô e sem frescão 
O ontem no amanhã 
Eu que pego o bonde 12 de Ipanema 
Pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema 
Domingo no Rian 
Me deixa eu querer mais, mais paz 
Um pregão de garrafeiro 
Zizinho no gramado 
(...) 
Quero o Café Nice 
De onde o samba vem 
Quero a Cinelândia estreando "E o Vento Levou" 
Um velho samba do Ataulfo 
Que ninguém jamais gravou 
PRK 30 que valia 100 
Como nos velhos tempos 
Um carnaval com serpentinas 
Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina 
Os Anjos do Inferno, 4 Ases e Um Coringa 
Eu quero, eu quero porque é bom 
É que pego no meu rádio uma novela 
Depois eu vou à Lapa, faço um lanche no Capela 
Mais tarde eu e ela, pros lados do Hotel Leblon 
Um som de fossa da Dolores 
Uma valsa do Orestes, zum-zum-zum dos Cafajestes 
Um bife lá no Lamas 
Cidade sem Aterro, como Deus criou 
Quero o chá dançante lá no clube 
Com Waldir Calmon 
Trio de Ouro com a Dalva 
Estrela Dalva do Brasil 
Quero o Sérgio Porto 
E o seu bom humor 
Eu quero ver o show do Walter Pinto 
Com mulheres mil 
O Rio aceso em lampiões 
E violões que quem não viu 
Não pode entender 
O que é paz e amor 

(ANÍSIO; BIZER. Rio antigo, 1979) 

 

A letra tem ares de carta afetiva e nostálgica sobre a cidade. Através dela, 

é possível percorrer diversos pontos e cenas entre o centro e a zona sul. O 

percurso imagético é o de uma cidade social e culturalmente ativa. O próximo 

samba também tem essa tônica da saudade com uma menção ao metrô na letra 

que, segundo o próprio Nei Lopes, era uma referência ao momento em que “o 

largo da Carioca virava uma grande cratera pra dar passagem ao metrô ” 

(LOPES, 2009, p. 71) 

 

Quando a solidão me bate à porta 
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nessas horas mortas 
nessas noites de verão 
nos ruídos surdos da cidade 
sinto sons de flauta, cavaquinho e violão 
é então que chega uma saudade 
de um tempo que em verdade 
eu nem conheci 
tempo de antenores de voz rouca 
pondo a alma pela boca 
dando o couro por um tamborim 
põe fogo no couro deste samba 
que a lua já descamba 
pra dar passagem ao metrô 
toca o bonde, somos condutores 
de pastoras e pastores 

(BESSA; LOPES. Sonho de uma noite de verão, 1970) 

 

 A imagem a seguir retrata o momento descrito por Bessa e Lopes em seu 

samba. Onde se observa o Largo da Carioca profundamente alterado pela obra 

da atual estação Carioca do Metro.  

 

 

Figura 13: Construção da Estação Carioca, 1976.  
Fonte: Metro Rio/Rio Trilhos 
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No ano seguinte, Paulinho da Viola compõe o clássico “Lapa em três 

tempos” (1971). Na letra, o músico constrói uma linha do tempo do bairro da 

Lapa.  

 

Abre a janela formosa mulher 
Cantava o poeta trovador 
Abre a janela formosa mulher 
Da velha Lapa que passou 
Vem dos vice-reis 
E dos tempos do Brasil imperial 
Através de tradições 
Até a república atual 
Dos grandes mestres do passado 
Dedicaram obras de grande valor 
A Lapa de hoje e a Lapa de outrora 
Que revivemos agora 
Ah serestas 
Quantas saudades nos traz 
Dos cabarés e as festas 
Emolduradas pelos lampiões a gás 
As sociedades e os cordões dos antigos carnavais 
Olha a roda de malandro 
Quero ver quem vai cair 
Capoeira vai plantando 
Pois agora vais subir 
Poeira, oi poeira 
O samba vai levantar poeira 
poeira, oh! Poeira 
O samba vai levantar poeira 
Imagem do Rio antigo 
Berço de grandes vultos da história 
A moderna arquitetura lhe renova a toda hora 
Mas os famosos arcos, os belos mosteiros 
São relíquias deste bairro 
Que foi o berço de boêmios seresteiros 
Abre a janela formosa mulher 
Cantava o poeta trovador 
Abre a janela formosa mulher 
Da velha Lapa que passou 

(DA VIOLA. Lapa em três tempos, 1971) 

 

O trajeto construído por Paulinho perpassa momentos do bairro 

mencionados, inclusive na presente pesquisa como a lapa dos carnavais, do 

samba e da boemia. É importante destacar que o trecho “a moderna arquitetura 

lhe renova a toda hora” está em função das mudanças arquitetônicas e 

interferências nas fachadas. Esse tipo de intervenção, apesar de não representar 

um rasgo no tecido urbano, também é responsável por modificar a cara da cidade 

ao longo dos anos.  
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Pouco depois, a parceria histórica entre Aldir Blanc e João Bosco ia ser 

responsável pela letra irretocável de “Tiro de Misericórdia”. A música trata de um 

menino de 13 anos morto a tiros. O samba, além de construir um percurso dessa 

criança pelas vielas de diversos morros da cidade, traça um percurso entre 

religiões de matriz africana, mostrando um menino de “corpo fechado”. Por fim, 

toca no assunto do Jogo do Bicho33 ao traçar paralelos com animais e, assim, 

fazer apostas sobre o que “jogar no bicho”. 

 

O menino cresceu entre a ronda e a cana 
correndo nos becos que nem ratazana. 
Entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha 
subindo em pedreira que nem lagartixa. 
Borel, Juramento, Urubu, Catacumba, 
nas rodas de samba, no eró da macumba. 
Matriz, Querosene, Salgueiro, Turano, 
Mangueira, São Carlos, menino mandando, 
ídolo de poeira, marafo e farelo, 
um deus de bermuda e pé-de-chinelo, 
imperador dos morros, reizinho nagô, 
o corpo fechado por babalaôs. 
(...) 
Grampearam o menino do corpo fechado 
e barbarizaram com mais de cem tiros. 
Treze anos de vida sem misericórdia 
e a misericórdia no último tiro. 
 
Morreu como um cachorro e gritou feito um porco 
depois de pular igual a macaco. 
Vou jogar nesses três que nem ele morreu: 
num jogo cercado pelos sete lados. 

(BOSCO; BLANC. Tiro de misericórdia, 1977) 

 

 

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1974 estão identificados no mapa a seguir 

com a cor vermelha, e os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos 

identificados no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística 

também está identificado na área demarcada com a cor rosa. O capítulo 4 traz 

uma análise detalhada da ferramenta. 

 

                                                 
33 Mais informações sobre o Jogo do Bicho na cidade do Rio de Janeiro em EVANGELISTA, H. A. Rio 

de Janeiro: violência, jogo do bicho e narcotráfico segundo uma interpretação. Rio de Janeiro: Revan, 

2003. 
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Mapa 14: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1974 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

3.3 Mapa 1986 
 

As modificações na cidade do Rio de Janeiro acompanharam a velocidade 

dos investimentos em infraestrutura do governo federal. A linha 1 do metrô, 

inaugurada no final da última década, ganharia na década de 1980 não somente 

uma extensão como também uma segunda linha.  A virada para a década de 

1980 foi marcada também pela elaboração do Plano Piloto para a Barra da Tijuca 

e a Baixada de Jacarepaguá. Houve ainda a construção da Ponte Rio Niterói e 

conclusão do Terminal 1 do Aeroporto do Galeão. E, ainda mais determinante, 

era o processo de redemocratização, uma vez que a ditadura militar chegou ao 

fim em 1985. É nesse cenário que o mapa de 196534 se inscreve.  

 

                                                 
34“Mapa guia de turismo RIO”18 (ARC 32-1-38) 
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Mapa 15: Mapa guia de turismo Rio, 1986. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

 

O mapa segue um formato padrão, com recorte que vai desde o Leblon 

até São Cristovão, passando pelo Estádio do Maracanã. Os pontos de interesse 

turístico estão marcados com números identificados no canto direito e 

organizados segundo as zonas da cidade. É interessante notar que a recém 

inaugurada Ponte Rio Niterói está entre eles. Enquanto isso, o samba continua 

se deslocando por outras áreas da cidade. Um dos exemplos mais emblemáticos 

desse trajeto é a letra de “Flor dos Tempos”, em que Nei Lopes e Rui Quaresma 

dedicam a primeira parte da música a uma espécie de cartografia do samba na 

grande Tijuca. Nesse mapa construído liricamente, a rosa dos ventos está sobre 

o bairro de Vila Isabel. O primeiro ponto é o Salgueiro à direita, seguido pela 

Mangueira à esquerda. Ao norte, o Estádio do Maracanã e, ao sul, a Floresta do 

Andaraí. Os autores também se de dedicam a referências à Vila Isabel, usando 

nomes das principais ruas para falar das origens do bairro, inclusive do 

Boulevard 28 de setembro, data da Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa 

Isabel. Outra referência ao bairro é o ponto de Cem Réis, onde a tarifa do bonde 
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mudava. Por fim, uma referência às calçadas repletas de partituras musicais de 

Noel Rosa, o poeta da Vila.  

 

À minha direita raia um sol vermelho e branco 
À minha esquerda um verde e rosa vem dormir 
À minha frente ecoa um grito de gol 
Atrás de mim dorme a Floresta do Andaraí 
Entre o Engenho Velho e o Novo ouço cantar 
Um tangará nas ramas dos oitis do Boulevard 
Aqui foi que os Drummond, os Rudge e os Maxwell 
Vieram semear Vila Isabel, vieram semear Vila Isabel 
Vila lá vou eu 
Camisa aberta, ventre livre, chinelo nos pés 
Da Barão de São Francisco, tomo um chopp no Petisco 
Faço uma fé no Cem Réis 
Vila, Vila eu vou 
Por entre as notas das calçadas musicais 
Vou seguindo as partituras 
De tão sábias criaturas 
Que fizeram sambas imortais 
Nossos laços são tecidos 
Pela flor dos tempos idos 
Nos antigos carnavais 

(LOPES; QUARESMA. Flor dos tempos, 1984) 

 

No mesmo ano, João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro compõem “Chico 

Preto” (1984), música intensa e dolorida, reflexo de um processo de exclusão e 

marginalização. A pesquisa estabeleceu até aqui considerações sobre os 

diversos momentos ao longo dessa breve linha do tempo em que a população 

mais pobre da cidade foi privada ou relegada do acesso à infraestrutura urbana 

ou sobre os vínculos sociais e afetivos que foram desapropriados junto aos lotes 

de terra em nome do progresso. A música é a história de um menino que nasceu 

em uma localização que não está no mapa turístico e que, segundo a letra, além 

de ser samba ainda vai virar cordel.  

 

Nasceu moleque preto, é mane 
Na zona do pecado, é negão 
Viveu dentro dos gueto, é mais um 
Vivendo de armação, cafetão 
Crioulo analfabeto, é ninguém 
Foi marginalizado, é ladrão 
Mas tem curso completo, é FEBEM 
Pela contravenção, bandidão 
Chico Preto, camarada 
Os home tão querendo te mandar pro céu 
Andaram te entregando, armaram uma cilada 
Com as dica dos pé-sujo, os cara de aluguel 
Subiram o Cantagalo, entraram na Cruzada 
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Cercaram a Caixa-D'Água, invadiram o Borel 
Passaram na Rocinha, fecharam a bocada 
Já estão na Catacumba que é o teu quartel 
É cheio de processo, ele é o tal 
Tem retrato falado, ele é o bão 
Por todo lado impresso em jornal 
Mas não pagou prisão, ele é o cão 
Malandro de cadeira, é dotô 
Jamais foi grampeado na mão 
Na eterna brincadeira que entrou 
De polícia e ladrão, tresoitão 
Chico Preto, amizade 
A tua vida é mesmo de tirar o chapéu 
Pulando que nem sapo pra fugir das grade 
Andando pelo mato que nem cascavel 
Morando que nem rato só por liberdade 
Vivendo que nem bicho num mundo cruel 
Ganga Zumba do morro, 
Zumbi da cidade 
A tua história um dia vai virar cordel 

(NOGUEIRA; PINHEIRO. Chico Preto,1984) 

 

A música “Chico Preto”, além de infortúnios, percorre também diversas 

favelas da cidade. Uma delas, Vigário Geral, se tornou palco em 1993 de um dos 

massacres que mais profundamente marcou a cidade do Rio. A imagem a seguir 

foi retirada do documentário “Lembrar para não esquecer” gravado em 2011 

sobre o episódio. 

 

 

Figura 14: Favela de Vigário Geral   
Autor: Milton Alencar Júnior. Fonte: Documentário Lembrar para não esquecer, 2011 
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Outro samba que é um passeio pelo Rio é “Saudades da Guanabara”, de 

Moacyr Luz (1989). 

 

Eu sei 
Que o meu peito é lona armada 
Nostalgia não paga entrada 
Circo vive é de ilusão (eu sei...) 
Chorei 
Com saudades da Guanabara 
Refulgindo de estrelas claras 
Longe dessa devastação (...e então) 
Armei 
Pic-nic na Mesa do Imperador 
E na Vista Chinesa solucei de dor 
Pelos crimes que rolam contra a liberdade 
Reguei 
O Salgueiro pra muda pegar outro alento 
Plantei novos brotos no Engenho de Dentro 
Pra alma não se atrofiar (Brasil) 
Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro 
Três por quatro da foto e o teu corpo inteiro 
Precisa se regenerar 
Eu sei 
Que a cidade hoje está mudada 
Santa Cruz, Zona Sul, Baixada 
Vala negra no coração 
Chorei 
Com saudades da Guanabara 
Da Lagoa de águas claras 
Fui tomado de compaixão (...e então) 
Passei 
Pelas praias da Ilha do Governador 
E subi São Conrado até o Redentor 
Lá no morro Encantado eu pedi piedade 
Plantei 
Ramos de Laranjeiras foi meu juramento 
No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro 
Pois é pra gente respirar (Brasil) 
Brasil 
Tira as flechas do peito do meu Padroeiro 
Que São Sebastião do Rio de Janeiro 
Ainda pode se salvar 

(LUZ. Saudades da Guanabara,1989) 

  

A letra, com cara de roteiro turístico, fala de um tema recorrente: a 

nostalgia em relação a um Rio de outro tempo. Moacyr Luz dá destaque à 

crescente poluição das águas da cidade e à devastação ambiental. Ainda dele, 

em parceria com Aldir Blanc, o samba “Só dói quando eu Rio”, de 1991, fala de 

um personagem que “só fica à vontade” na cidade do Rio de Janeiro.   
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Só fico à vontade 
na minha cidade. 
Volto sempre a ela, 
feito criminosa... 
Doce e dolorosa, 
a minha história escorre aqui. 
Há quem não se importe 
mas a Zona Norte 
é feito cigana 
lendo a minha sorte: 
sempre que nos vemos 
ela diz quanto eu sofri. 
E Copacabana, 
a linda meretriz-princesa, 
Loura Mãe de Santo 
com sua gargantilha acesa... 
ela me ensinou pureza e pecado, 
a respiração do mar revoltado... 
Rio de Janeiro, favelas no coração 

(LUZ; BLANC. Só doi quando eu Rio, 1991) 

 

 O samba é sobre uma cidade que só pode ser descrita com contrastes. 

Por fim, canta sobre um Rio de Janeiro de “favelas no coração”, mas omitidas 

dos mapas turísticos. O próximo samba analisado, aliás, começa com uma 

referência a um turista argentino que foi “tapeado”. Composição de Guinga e 

Aldir Blanc, “Delírio Carioca" foi gravado em 1993. É uma letra cheia de 

neologismos e humor ácido sobre a cidade maravilhosa.  

 

Tapeiam mais um turista argentino 
E o chope é fino no azul cristalino 
E vem num avião um jobim azulão 
E a chuva é flecha em são sebastião 
A clave rosa da manhã atinge um balão 
Maravimentirosa: Dá pra pegar jacaré no arrastão 

(GUINGA; BLANC. Delírio Carioca, 1993) 

 

 O tema principal é a violência urbana da cidade que, segundo os autores, 

é Maravimentirosa, um neologismo criado a partir da junção dos adjetivos 

maravilhosa e mentirosa.  

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 1986 estão identificados no mapa a seguir 

com a cor vermelha, e os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos 

identificados no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística 

também está identificado na área demarcada com a cor azul. O capítulo 4 traz 

uma análise detalhada da ferramenta. 
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Mapa 16: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1986 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

 

3.4 Mapa 2016 
 

O mapa do ano de 201635 finaliza a sucessão de mapas analisados. O 

documento traz consigo uma série de mudanças por que a cidade passou ao 

longo dos últimos anos, e uma das mais significativas foi o aumento exponencial 

da população nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e 

Jacarepaguá. Outro conjunto de intervenções que merecem destaque foram as 

de remodelação da cidade para receber em particular a Copa do Mundo de 2014 

e os Jogos Olímpicos de 2016. 

                                                 
35 “Mapa do Rio. Mapa turístico oficial. Distribuição gratuita. Visit Rio. Elaboração Riotur e Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro” 
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Mapa 17: Mapa do Rio, 2016. 
Fonte: Biblioteca Nacional 

 

O mapa é o primeiro, dentre os analisados, a incluir a Barra da Tijuca, 

Recreio dos Bandeirantes e Prainha em um destaque, um indicativo do que foi 

mencionado anteriormente. A região nobre da cidade recebeu ao longo dos 

últimos anos uma enorme quantidade de investimentos do setor público em 
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infraestrutura, o que atraiu, por conseguinte, investimentos também do setor do 

turismo nesses locais.  

O layout do mapa é composto por uma visão geral de todo o município 

com os seguintes destaques: o entorno do Estádio Nilton Santos - região de 

Deodoro com o Parque Radical e a Vila Militar-, Ilha de Paquetá, Barra da Tijuca 

até a Prainha e região central. Há ainda um outro mapa, com escala menor, que 

exibe a Zona Sul da cidade, Centro e entorno do Estádio do Maracanã. Além 

disso, há também uma representação do transporte público na cidade, uma 

legenda para símbolos úteis do mapa, como telefones e os quiosques de 

informação turística da Riotur.  

Nessa cidade de muitos e altos investimentos, Paulo César Pinheiro 

compõe o samba “Nomes de favela” (2004), em que brinca com os nomes das 

Favelas da cidade e observa que eles não são mais condizentes com a realidade 

de cada morro.  

 

O galo já não canta mais no Cantagalo 
A água já não corre mais na Cachoeirinha 
Menino não pega mais manga na Mangueira 
E agora que cidade grande é a Rocinha! 
Ninguém faz mais jura de amor no Juramento 
Ninguém vai-se embora do Morro do Adeus 
Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres 
E a vida é um inferno na Cidade de Deus 
Não sou do tempo das armas 
Por isso ainda prefiro 
Ouvir um verso de samba 
Do que escutar som de tiro 
Pela poesia dos nomes de favela 
A vida por lá já foi mais bela 
Já foi bem melhor de se morar 
Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda 
Ou lá na favela a vida muda 
Ou todos os nomes vão mudar 

(PINHEIRO. Nomes de favela, 2004) 

 

É importante destacar o verso “Não sou do tempo das armas por isso 

ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro”, em que há 

uma referência ao aumento da violência urbana, também tema recorrente em 

sambas analisados no mapa de 1986. O sambista termina ponderando que “ou 

lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar”.  
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No ano seguinte, Luiz Grande compõe “Suburbano feliz” (2005). O samba 

é uma grande exaltação ao subúrbio, que segundo o autor “dá show em convívio 

social”.  

 

Eu me sinto feliz em ser suburbano 
A nossa convivência é respeito e decência 
com calor humano 
Todo fim de semana curtindo a pelada 
com muito pagode, cerveja gelada 
Não tem traíragem, é só camaradagem entre a rapaziada 
Quando falta o sal (Quando falta o sal) 
Pego a canequinha (Pego a canequinha) 
Se alguém passa mal 
Vem logo o socorro da vizinha 
E o famoso pendura do bar da esquina 
Pra quem não vacila, tem sempre uma aval 
O subúrbio dá show em convívio social 
O subúrbio é, fale quem quiser 
Um lugar maneiro pra se morar 
Mesmo que eu fique rico, compadre 
Eu nunca saio de lá 

(GRANDE. Suburbano Feliz, 2005) 

 

 É importante destacar os últimos versos em que o sambista afirma que o 

subúrbio é “um lugar maneiro pra se morar mesmo que eu fique rico, compadre 

eu nunca saio de lá”. Dessa afirmação, é possível compreender, por um lado, o 

vínculo afetivo que o subúrbio exerce sobre seus moradores e, por outro, o fato 

de que não é local para as classes abastadas. Nesse sentido, o subúrbio não 

seria somente um conceito urbano definível a partir de determinada distância, 

uma vez que a região da Barra da Tijuca, ainda que distante do centro, não é 

parte do subúrbio referenciado na letra. A imagem a seguir é de uma edição de 

outubro de 2013 da Feira das Yabás, evento mensal que envolve cultura, 

gastronomia e samba. Uma das principais atrações da feira se relaciona 

diretamente ao vínculo afetivo identificado na letra do samba de Luiz Grande 

(2005), uma vez que o carro chefe da feira, além do bom samba, são os quitutes 

elaborados pelas matriarcas de famílias tradicionais da região de Oswaldo Cruz. 
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Figura 15: Feira das Yabás em Mardureira, 2013.  
Fonte: Jornal O Dia  em 14/10/2013 

  

O próximo samba segue essa temática e espacializa esse subúrbio idílico, 

tal qual a imagem anterior, em Madureira, o lugar de Arlindo Cruz (2008).  

 

O meu lugar 
É caminho de Ogum e Iansã 
Lá tem samba até de manhã 
Uma ginga em cada andar 
O meu lugar 
É cercado de luta e suor 
Esperança num mundo melhor 
E cerveja pra comemorar 
O meu lugar 
Tem seus mitos e seres de luz 
É bem perto de Osvaldo Cruz, 
Cascadura, Vaz Lobo e Irajá 
O meu lugar 
É sorriso é paz e prazer 
O seu nome é doce dizer 
Madureira, lá laiá, Madureira, lá laiá 
Ahh que lugar 
A saudade me faz relembrar 
Os amores que eu tive por lá 
É difícil esquecer 
Doce lugar 
Que é eterno no meu coração 
E aos poetas traz inspiração 
Pra cantar e escrever 
Ai meu lugar 
Quem não viu Tia Eulália dançar 
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Vó Maria o terreiro benzer 
E ainda tem jongo à luz do luar 
Ai que lugar 
Tem mil coisas pra gente dizer 
O difícil é saber terminar 
Madureira, lá laiá, Madureira, lá laiá, Madureira 
Em cada esquina um pagode num bar 
Em Madureira 
Império e Portela também são de lá 
Em Madureira 
E no Mercadão você pode comprar 
Por uma pechincha você vai levar 
Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar 
Em Madureira 
E quem se habilita até pode chegar 
Tem jogo de lona, caipira e bilhar 
Buraco, sueca pro tempo passar 
Em Madureira 
E uma fezinha até posso fazer 
No grupo dezena, centena e milhar 
Pelos sete lados eu vou te cercar 
Em Madureira 

(CRUZ. O meu lugar, 2008) 

 

 O samba tem diversos elementos a serem destacados, como inicialmente 

a religiosidade, que está ligada à proteção, e a potência do bairro. Arlindo fala 

de um bairro de luta e suor em uma referência à classe trabalhadora que compõe 

os moradores da região. A comemoração é feita com cerveja e não chope, como 

muitas canções sugeriram anteriormente. Arrisco dizer que existe uma relação 

com o preço da cerveja, que é mais baixo, e/ou com o aparato necessário para 

gelar um chope em relação à facilidade da cerveja. Outro ponto é o destaque 

dado à tradição e às resistências culturais. Arlindo termina falando dos jogos, 

inclusive clandestinos, como o Jogo do Bicho, ainda populares em diversos 

bairros da Zona Norte.  

 Por fim, o último samba analisado na presente pesquisa é o “No fundo 

do Rio”, composição de Guinga e Nei Lopes (2006). 

 

Rio de janeiro, rio bandoleiro, 
Rio violeiro (mocidade...) 
Nasci no fundo do rio, 
Sou um peixe arredio 
Caranguejo e siri (Acari, Bariri) 
Meu pé pisou muito barro mas tirei 
Muito sarro / com a mãe do Amauri 
(bem perto dali, no Andaraí) 
E nos domingos de ramos fui eu 
(sou mais eu) 
Bóia de pneu (com a irmã do Aristeu) 



98 

 

Que brenhas e prenhas subi no vaivém 
Na linha do trem 
Rio de janeiro, rio presepeiro, 
Rio pagodeiro (densidade...) 
Minha alma canta um pagode. 
Mas o cartaz diz “não pode 
Cantar nesse bar” (seu Manoel o 
Que que há) 
Virgem maria da graça me beija 
Me abraça 
Mas não quer me dar (se namorar, 
É pra casar) 
É muita areia pro meu caminhão 
Mas que suspensão (ai, meu 
São Cosme e Damião!) 
Me leva contigo de kombi ou de van 
Pro maracanã 
Rio de janeiro, rio cascateiro, 
Rio do funkeiro.../ me casei 
Com essa cidade bonitinha e má 
Sobrinha-neta de Estácio de Sá 
Filha de Cunhambebe 
Baby, baby, baby, i love you 
Mas o meu samba não é de Bangu 
Um bairro bom, mas quente pra chuchu, 
Minha moça bonita! 
Texto: 
O corpo do rio se divide em mar, 
Montanha, floresta e algumas – digamos 
- cascatas 
Mas tem uma coisa: 
A alma é uma só e nenhum túnel ou 
Via expressa 
Pode dividir essa alma em duas 
Vou... pro largo do tanque 
Lá tem baile funk 
Tudo sangue bão / não tem alemão 
Rio de janeiro 

(GUINGA; LOPES. No fundo do Rio, 2001) 

 
A letra mostra um Rio onde parece estar tudo entre família ou conhecidos 

tratados por nome próprio. Usando esse recurso, Guinga e Nei Lopes perpassam 

a cidade, inclusive na sua origem, “sobrinha-neta de Estácio de Sá”. No trajeto, 

os sambistas falam de transporte complementar de passageiros, pois os 

investimentos são centralizados e não há transporte acessível a todos desde sua 

origem. 

Os locais da cidade do Rio de Janeiro citados nas letras dos sambas 

contemporâneos ao mapa do ano de 2016 estão identificados no mapa a seguir 

com a cor vermelha, e os pontos azuis são referentes aos atrativos turísticos 

identificados no mapa correspondente. O recorte espacial da cartografia turística 
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também está identificado na área demarcada com a cor vermelha. O capítulo 4 

traz uma análise detalhada da ferramenta. 

 

 
Mapa 18: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 2016. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 
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CAPITULO 4 – A grande roda: costurando as narrativas da 
cidade 
 

O presente capítulo consolida as análises realizadas anteriormente, nos 

capítulos 2 e 3, à medida que espacializa a discussão através de mapas que 

identificam as consonâncias e as dissonâncias entre os locais mencionados nas 

letras dos sambas e na cartografia turística. A primeira sessão trata dessa 

análise enquanto a segunda introduz novas perspectivas para a cartografia 

turística.  

 

 

4.1 Análise da espacialização cartográfica 
 

Considerando as análises dos capítulos anteriores, é possível avaliar que, 

muito embora os sambas e a cartografia turística possam fazer referência a 

pontos em comum da cidade, a narrativa construída por cada um desses 

recursos é distinta. E é, nesse sentido, que os conceitos de espaço e território 

são úteis para o entendimento dessas diferenças. O primeiro diz respeito aos 

aspectos uniformes e organizacionais da cidade, por outro lado o território diz 

respeito à dimensão afetiva, vivida na cidade (BONNEMAISON, 2002). É 

importante observar que   

 

nossas sociedades contemporâneas produzem cada vez menos 
territórios e cada vez mais espaço: neste o indivíduo se torna 
errante, e não mais enraizado; seus vizinhos lhe são estranhos, a 
mobilidade privilegiada por razões econômicas se transforma 
muitas vezes em sinônimo de ascensão social. Quanto aos 
territórios, quando existem, reduzem-se a ´refúgios` minúsculos, 
de alguns metros quadrados de gramado padronizado (...) eles 
não são mais, ou o são apenas raramente, lugares de 

convivialidade. (BONNEMAISON, 2002, p. 126-127) 
 

 

Assim, a pesquisa realizada até aqui aponta para uma cartografia turística 

representativa do espaço enquanto a leitura da cidade, a partir dos sambas, 

aproxima-se mais de uma representação territorial. Contudo, é fundamental 

destacar as mudanças dessas representações ao longo do tempo em função de 

alterações no espaço urbano e na sociedade. Bonnemaison (2002) avalia que a 

flutuação dos territórios no espaço é um reflexo do “jogo das forças sociais 
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dominantes” (idem, p. 129), indo além ainda pondera que “o território tem 

necessidade de espaço para adquirir o peso e a extensão, sem os quais ele não 

poderia existir” (idem, p.129).  

É importante destacar que as cidades contemporâneas são sinônimos de 

heterogeneidade social e cultural, pois apresentam uma enorme diversidade de 

estilos e comportamentos sociais. No entanto, isso não as torna menos 

segregadoras e desiguais política e socialmente. Ao contrário. Mas é exatamente 

por isso que dela “emergem narrativas diversas que ora põem em evidencia a 

desorientação dos sujeitos e a perda do sentido de lugar, ora celebram o seu 

potencial democrático e emancipatório” (FORTUNA; SILVA, 2002, p.423). 

 Assim, é interessante observar como o samba tanto do aspecto 

historiográfico de sua origem quanto das letras se metamorfosearam até chegar 

à celebração de seu centenário. Dessa forma, é importante destacar alguns 

aspectos da trajetória do samba que demonstram essa dinâmica de forças que 

trouxeram o gênero até aqui. O samba urbano, por exemplo, percorreu um longo 

e acidentado percurso até ser reconhecido como símbolo nacional. Esse 

caminho sinuoso tem seu ponto de partida na virada dos séculos XIX e XX 

(PARANHOS, 2003). Paranhos (2003) pontua também que a trajetória do samba 

carioca, inicialmente artefato cultural marginal, está conectada ao 

desenvolvimento industrial capitalista. Esse processo levou a incorporação de 

outras atitudes e tons sem, no entanto, perder contato com as raízes negras, 

como destaca Wisnik (2007). 

 
O fato é que, desde o final da década de dez, a introdução do 
gramofone criou espaço para a expansão da canção, galvaniza 
da pelo samba, gênero de música que traz à tona as bases 
rítmicas das músicas de negros, muitas vezes improvisadas a 
partir de refrões coletivos, e a partir de então condensada e 
compactada com vistas a seu novo status de mercadoria 
industrializada. Reconhecido em 1917 através do sucesso de Pelo 
telefone composição de Donga que adaptava e bricolava temas 
anônimos já conhecidos, o samba foi se constituindo pouco a 
pouco, mas em especial ao findar da década de trinta, em símbolo 
da cultura popular brasileira moderna, já capaz de apoiar-se nos 
signos daquilo que era, até pouco tempo, marca e estigma de um 
escravismo mal admitido. (WISNIK, 2007, p. 68-69) 

 

A gradual incorporação do samba ao segmento de música popular 

industrializada acompanhou o crescimento da indústria do entretenimento e 

“para tanto jogaram um papel decisivo à própria urbanização e a diversificação 
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social experimentada pelo Brasil nas primeiras décadas do século XX” 

(PARANHOS, 2003, p. 82). Todo esse processo foi acompanhado pelo 

estabelecimento de uma estreita ligação do samba com o carnaval de rua que, 

como observa Wisnik (2007), ganha força com a modernização urbanística do 

Rio de Janeiro, juntando numa espécie de caleidoscópio social da festa 

representantes de diversas classes sociais.  

A trajetória do samba carioca passa, incialmente, pela imigração negra da 

Bahia para o Rio de Janeiro, onde as comunidades baianas se estruturaram 

espacial e culturalmente e “tiveram nas “tias”, velhas senhoras que exerciam um 

papel catalisador na comunidade, o seu elo central” (NAPOLITANO, 2002, p. 34). 

A primeira geração do samba teve sua origem em comunidades negras do centro 

do Rio, em particular nos bairros da Saúde e Cidade Nova. Entre seus 

expoentes, os sambistas João da Baiana, Donga e Pixinguinha, entre outros. A 

casa da baiana Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, foi um importante ponto 

de encontro e laboratório musical. Em 1917, Donga registrou a música “Pelo 

Telefone” e colocou o rótulo de samba – é importante pontuar que “a princípio, a 

palavra samba designava as festas de dança dos negros escravos, sobretudo 

na Bahia do século XIX” (NAPOLIANO, 2002, p. 34). Ainda que o primeiro 

registro seja de 1917, é importante destacar que a pesquisa fonográfica constata 

que o samba começa a ser designado como gênero específico já na primeira 

metade da década de 10 (PARANHOS 2003).  

A relevância do ato de Donga é pontuada por ele mesmo em seu 

depoimento ao Museu da Imagem e do Som em 1967:  

um gesto comercial e simbólico a um só tempo: comercial 
porque registrava uma música que reunia elementos de 
circulação pública, e simbólico na medida em que tanto o 
registro de autoria (na Biblioteca Nacional em 1916) quanto 
o fonográfico (com o selo Odeon, em 1917) permitiam uma 
ampliação do círculo de ouvintes daquela música para “além 
do grupo social original” (NAPOLITANO, 2002, p. 34) 

 

Esse momento marca, ainda, uma famosa rixa entre Donga e Ismael Silva 

sobre o que seria ou não o samba – o que não faz parte do escopo da pesquisa. 

Entretanto, como observa Napolitano (2002), essa disputa revela o quanto o 

gênero não nasceu estruturalmente definido, sendo construído e ressignificado 

à medida que novas performances e espaços assim o exigiam.  
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Essa ressignificação é parte do que aproximou o samba, o carnaval e a 

ocupação das ruas. Em um momento no qual os sambistas do Estácio, 

juntamente com os da Cidade Nova, Saúde, Morro da Favela, Gamboa, Catumbi 

(espaços onde havia grande concentração de ex escravos e seus descendentes) 

passam a ostentar a designação de “malandros” e a usá-la como símbolo de um 

novo jeito de compor e cantar o samba, com mais ginga e flexibilidade (CUNHA, 

2009). Assim, o ritmo vai se metamorfoseando em um ritmo que permitiria cantar, 

dançar e desfilar ao mesmo tempo. 

Dessa forma, as mudanças sofridas pelo samba até 1930 não foram 

somente musicais, mas também coreográficas, sociais, político-culturais. Elas 

acompanham as mudanças na própria história sociocultural brasileira, 

percorrendo as casas das tias, os botequins, as gravações comerciais.  

Nesse sentido, é importante observar que a trajetória marginal do samba 

até a década de quarenta, quando ele passa a ser aceito como símbolo de 

brasilidade está diretamente relacionada as mudanças pelas quais passou a 

cidade do Rio de Janeiro. Esse samba que passa a ser executado e ocupar 

novos espaços da cidade está umbilicalmente ligado às reformas urbanísticas 

por que o Rio de Janeiro passou (CUNHA, 2009). Elas são parte necessária à 

compreensão da“ redistribuição dos novos espaços musicais e de lazer que a 

reconfiguração da cidade vai proporcionar” (idem, p. 48). 

Entre as décadas de 1940 até 1960, esse universo vive a multiplicação 

das escolas de samba pela cidade. Nesse momento, ocorre a consolidação das 

escolas de samba como grande atração do carnaval carioca. Esse processo se 

potencializa a partir de uma gestão empresarial nas escolas de samba a partir 

da década de 1980, seguido por uma espetacularização e internacionalização 

dos desfiles (SIMAS; LOPES, 2015). Em paralelo e como resposta, muitos 

sambistas voltam a realizar rodas de samba, promovendo o encontro de antigos 

com novos talentos do samba, afinal é dessa época a máxima de Nelson 

Sargento (1979), “samba agoniza, mas não morre”.  

Assim, com o intuito de espacializar toda a discussão proposta até aqui, 

foram elaborados pela autora os mapas abaixo. Eles foram produzidos com 

auxílio do software Quantum GIS 2.18 em um mapa base do GoogleMaps de 

2017. Em um primeiro momento, foram delimitadas as áreas de cada mapa 

turístico e, posteriormente, identificados com a cor azul os pontos mencionados 

e/ou identificados nos mapas originais. Por fim, os locais mencionados nas letras 
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dos sambas foram sinalizados com a cor vermelha. O resultado é uma visão 

macro da distribuição espacial das narrativas em foco bem como as 

modificações nas áreas de interesse turístico da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 
Mapa 19: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1914. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
 

O primeiro mapa é referente ao mapa turístico de 1914 e em que é 

possível observar o foco na região central da cidade tanto por parte dos atrativos 

turísticos quanto dos sambas. A exceção é o ponto mais à esquerda, localizado 

no Santuário da Igreja da Penha, mencionada em diversos sambas desde o 

início do século. Além de um local de encontro, o bairro abrigava uma das 

maiores festas populares da época no mês de outubro. O mapa turístico original 

não apresenta, ainda, pontos de interesse. Estão representadas, entretanto, 

fachadas de construções imponentes do centro da cidade.  

É importante pontuar que pouco depois, já na década de 1920, relevantes 

empreendimentos turísticos foram inaugurados como o hotel Glória, em 1922, e 

o Copacabana Palace, em 1923. Entretanto, nesse momento, não há referência 
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a eles na cartografia turística. No ano de 1922, a cidade sediaria, ainda, a 

Exposição Internacional do Centenário da Independência36. 

 
 

 
Mapa 20: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1932. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
O segundo mapa acompanha o momento de popularização do samba 

bem como a expansão da cidade tanto populacional quanto em direção aos 

subúrbios. Já estão identificados bairros da zona norte da cidade que até hoje 

são redutos do samba na cidade, entre eles Vila Isabel, Oswaldo Cruz, 

Encantado e Mangueira. Ainda existe uma concentração muito alta de menções 

à região central da cidade, e o tema recorrente eram as reformas urbanas, em 

particular, o arrasamento da Praça Onze para a construção da Avenida 

Presidente Vargas. Conforme mencionado anteriormente, a praça era um 

conhecido reduto de imigrantes e sambistas. Uma menção curiosa é ao habito 

de ir à praia no Caju, fato inimaginável nos dias atuais. É importante destacar 

também que já consta a primeira menção/declaração de amor a Copacabana, o 

que viria a ser recorrente com o passar dos anos.  

O recorte da cartografia turística torna-se um pouco mais abrangente em 

relação ao anterior, chegando até o bairro do Flamengo. O layout ainda não 

                                                 
36 Mais informações sobre o assunto na dissertação de mestrado da Fernanda de Azevedo Ribeiro. 

Niterói: PPGAU-UFF, 2014.  



106 

 

apresenta pontos turísticos, entretanto alguma construção tem seu nome escrito 

no respectivo loteamento. É interessante notar que os pontos dizem respeito 

também ao aparato burocrático do Estado brasileiro. Estão identificados, por 

exemplo, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Foro e Colégio D. Pedro 

II.  

 

 
Mapa 21: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1951. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
O terceiro mapa já apresenta ao turista uma outra cidade, com destaque 

para a Zona Sul e um recorte com escala mais aproximada para o centro da 

cidade. É importante destacar, entretanto, que este já aparece encolhido em 

relação ao que era anteriormente. A zona de interesse turístico se estendia 

pouco além da Avenida Rio Branco.  

A cidade, que recentemente havia recebido a Copa do Mundo de Futebol 

de 1950, apresenta-se ao visitante esbanjando verde. A representação é de uma 

capital com infraestrutura urbana, mas com o apelo de áreas verdes abundantes 

e preservadas. O mapa tem no verso uma representação da cidade como um 

todo que reforça esse aspecto com bem mais da metade de sua área verde.  

As referências do samba continuam a ganhar novos territórios da cidade 

chegando a Bangu, Irajá, Jacarepaguá e Paquetá. A cidade experimentava, 
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então, um acentuado crescimento populacional e continuo processo de expulsão 

da população mais pobre da região mais central.  

É curioso observar que o mapa já apresenta referências a atrativos 

turísticos, entretanto eles continuam sendo relativos ao aparato burocrático da 

capital federal. São referenciados, por exemplo, Telegrafo Nacional, Ministério 

da Fazenda e Ministério do Trabalho e Ministério da Educação e da Saúde. 

Assim, é possível observar que os atrativos ainda estão localizados na região do 

centro da cidade enquanto, por outro lado, o samba continua seu processo de 

expansão para as periferias.  

 
 

 
Mapa 22: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1963 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
O quarto mapa retrata uma cidade às vésperas de comemorar seu quarto 

centenário em 1965. O Rio de Janeiro, que perdera em 1960 seu status de 

capital do país, busca se reposicionar, garantindo um local de destaque na 

geopolítica do país como capital cultural. Em outro baque, o país sofreria em 

1964 um golpe militar.    

O mapa é parte integrante de um folder para os turistas com informações 

úteis bilíngues e layout apelativo. A representação cartográfica identifica 

diversos atrativos turísticos pela cidade e oferece aos turistas destaques dos 

bairros de Copacabana, Centro e Ilha do Governador (aeroporto do Galeão). 
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Os sambas da época estão cheios de referências à região central da 

cidade do Rio de Janeiro em um momento saudosista pela comemoração dos 

400 anos da cidade. As letras falam de um Rio antigo, de memórias, inclusive de 

lugares arrasados como a Praça Onze, mencionada anteriormente. Nessa 

cidade idílica do centenário, a zona sul da cidade é alvo repetidas vezes de 

declarações de amor cantadas com referências a Copacabana, Ipanema, 

Ipanema e Leblon.  

Os atrativos turísticos identificados são significativos, pois representam 

essa virada de chave da região de interesse turístico concentrado 

definitivamente na zona sul da cidade. O apelo à relação da cidade com a 

natureza também é perceptível em função dos atrativos localizados na Floresta 

da Tijuca, por exemplo, Vista Chinesa, Mesa do Imperador e Capela Mayrink.  

Por outro lado, o centro da cidade se desfaz dos atrativos de caráter 

burocrático e estatal e passa a dar ênfase no aspecto cultural, nomeadamente, 

Theatro Municipal, Museu Nacional de Belas Artes e Biblioteca Nacional.  

 
 

 
Mapa 23: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1974 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
O quinto mapa traz de um lado uma representação macro do trecho da 

cidade entre a zona sul, centro e parte da zona norte. O verso fica por conta de 

dois destaques identificados acima: um, na zona sul, e outro, no centro da 
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cidade. É interessante notar como a dobradinha zona sul e centro se manteve 

como representação das áreas de interesse turístico na cidade desde a década 

de 1950.  

Em relação aos pontos azuis no mapa, é curioso observar como, nas 

décadas de 1960 e 1970, a concentração de sambas com referências 

circunscritas aos recortes espaciais da cartografia turística aumentou. Em uma 

observação preliminar, dois fatores podem ter sido decisivos para esse fato. Em 

primeiro lugar, o advento da bossa nova desde a década de 1960 pode ter 

influenciado os sambas gravados da época. Em segundo lugar, a censura 

imposta durante a ditadura militar também teve grande importância no processo 

Por outro lado, a própria mudança no padrão de representação da cidade 

na cartografia turística sofreu alterações. Parte da zona norte passou a ser 

incluída na cartografia, contemplando, assim, o entorno do estádio do Maracanã 

e da Quinta da Boa Vista. Essa mudança coloca no mapa, ainda que sem 

referência alguma, muitos dos morros da cidade cantados pelos bambas, por 

exemplo Salgueiro, Mangueira, Turano e Macaco.  

Os atrativos turísticos se deslocam definitivamente para a zona sul da 

cidade e o apelo às belezas naturais da cidade continuam sendo significativos, 

em particular à Floresta da Tijuca. É importante observar como essa 

concentração de pontos roxos no centro e na zona sul reflete o aumento, também 

exponencial, de equipamentos culturais e de outros investimentos públicos na 

área.  
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Mapa 24: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 1986 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 
 O sexto mapa não usa o recurso dos destaques para falar de uma ou outra 

região. É um mapa orientado a partir da zona sul com representação também do 

centro da cidade e um pequeno trecho da zona norte até a altura do estádio do 

Maracanã. O mapa identifica trinta pontos de interesse turístico que estão 

organizados na legenda pelas zonas da cidade da seguinte forma: zona norte 

possui seis: o centro, onze, e a zona sul, treze.  

 Assim, o padrão de distribuição dos pontos roxos sobre o mapa se 

mantém em consonância com a localização dos investimentos públicos e dos 

equipamentos culturais. Dito isso, é importante mencionar a criação do 

Sambódromo em 1984, um marco na criação de equipamentos culturais 

relacionados ao samba. O projeto de Oscar Niemeyer foi construído para abrigar 

os desfiles das escolas de samba durante o carnaval e, com o tempo, passou a 

atrair sambistas, turistas, celebridades e, principalmente, a atenção da mídia 

(VAZ; VASCONCELLOS, 2014). É fundamental destacar que o local que abriga 

o Sambódromo é o mesmo que abrigou a antiga Praça Onze, tão representativa 

e cantada nos sambas analisados na presente pesquisa.  

 O samba, por sua vez, continua a cantar seus subúrbios e, mesmo quando 

faz referências à zona sul algumas vezes, elas são sobre morros, como o da 

Rocinha. O samba chega, ainda, aos limites do município com o município de 
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Itaguaí, quando Moacyr Luz e Aldir Blanc fazem referência ao bairro de Santa 

Cruz, por exemplo.  

 
 

 
Mapa 25: Espacialização do samba e da área de interesse turístico em 2016. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

O sétimo e último mapa utiliza o recurso dos destaques para montar um 

mapa turístico com as regiões de interesse turístico. Em linhas gerais, é mantido 

o padrão zona sul/ centro/ zona norte até o estádio do Maracanã. As novidades 

ficam por conta da inserção da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes e 

dos destaques, extremamente pontuais, do entorno do Estádio Olímpico Nilton 

Santos e da Região de Deodoro. É importante mencionar que os dois últimos 

destaques estão ali com o intuito específico de orientar turistas durante o período 

dos Jogos Olímpicos, que a cidade sediou em 2016, uma vez que a região 

abrigou algumas disputas.  

A inserção da região da Barra da Tijuca, no entanto, é parte de um projeto 

de desenvolvimento da cidade para aquela região, que recebe altas quantias de 

investimento do poder público em infraestrutura mesmo antes dos Jogos 

Olímpicos. Esse movimento por parte do poder público teve adesão do setor 

privado, inclusive com investimentos do trade turístico em hotelaria e estrutura 

de eventos, por exemplo. É importante mencionar que essa é uma área da 
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cidade que não foi mencionada em nenhum dos sambas analisados na presente 

pesquisa.  

Ainda no escopo do investimento público, é importante mencionar que, de 

modo similar ao que aconteceu com o Sambódromo, a prefeitura da cidade do 

Rio realizou em 2005 outro investimento em equipamento cultural do samba: a 

Cidade do Samba. O projeto buscou concentrar a produção do carnaval (carros 

alegóricos, fantasias adereços etc.) das escolas de maior destaque em um 

mesmo local. “Este simulacro de escola de samba pretende concentrar a 

produção do carnaval e permitir que a visitação de turistas” (VAZ; 

VASCONCELLOS, 2014, p. 11) assim a produção do carnaval passa a ocorrer 

em um ambiente isolado e alheio à vizinhança, o que antes ocorria de forma 

dispersa pela cidade.  

 O samba continua versando sobre a cidade em algumas referências que 

estão circunscritas aos limites da cartografia turística e outras que extrapolam. 

As letras falam, inclusive, de bairros da região limítrofe do município do Rio de 

Janeiro, como Bangu e Acari.  

 Por fim, a proposta é sobrepor os sete mapas produzidos com o intuito de 

obter um panorama geral das diversas representações desde 1914. A 

observação do mapa, produto dessa sobreposição, deixa claro alguns aspectos. 

Inicialmente, em relação aos recortes dos mapas turísticos, há uma clara 

concentração no centro e na zona sul da cidade, e esse recorte coincide, ainda, 

com as áreas de investimento e atuação do poder público na cidade do Rio de 

Janeiro. Nesse caso, os pontos fora da curva ficam por conta da região da Barra 

da Tijuca e de Deodoro, alvos de investimentos mais recentes e, no caso de 

Deodoro, extremamente pontuais em função dos Jogos Olímpicos.  

Os pontos de interesse turístico seguem essa mesma tônica, 

apresentando uma cidade que é um samba de uma nota só, ou melhor, de um 

eixo só o centro/ zona sul. Mais uma vez, a exceção fica por conta da recém 

incorporada região de interesse turístico: a Barra da Tijuca.  

 Outro aspecto que salta aos olhos é a relação do samba com a linha do 

trem. Observar o mapa e a concentração de pontos azuis é quase uma analogia 

ao crescimento em direção ao subúrbio da população na zona norte da cidade.  
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Mapa 26:  Espacialização do samba e da área de interesse turístico 1914-2016. 
Fonte: elaborado pela autora em QGIS 2.18 a partir dos dados da cartografia turística e do samba. 

 

 

4.2 Uma nova cartografia turística 

 

Inicialmente, é importante destacar que a presente pesquisa parte da 

premissa de que o turismo vai muito além do simples deslocamento espacial 

(URRY, 2001). Assim, pensar sobre novas possibilidades de representação de 

um destino turístico através da cartografia pressupõe também novas formas de 

apropriação dos locais visitados.  

Historicamente, a atividade turística cresce e se desenvolve juntamente 

com a sociedade capitalista. Nesse sentido, “o turismo, como forma de lazer, 

surge como uma nova possibilidade de produção e reprodução do capital” 

(DAIBERT, 2014, p. 154). Entretanto, a atividade se consolida e adquire as 

características que reconhecemos hoje, no período pós Segunda Guerra. Nesse 

contexto e por tratar-se de um fenômeno produzido a partir do liberalismo, é 

possível perceber, a partir de então, que “as destinações turísticas passam 

também a ser entendidas como espaços de consumo” (idem, p. 154). 

 A cartografia turística analisada na presente pesquisa reproduz a lógica 

da economia globalizada e do modo de produção da cidade ao apresentar o Rio 
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de Janeiro como um espaço consumível. Todavia, é possível observar em 

diferentes destinos turísticos, inclusive no Rio, um potencial e uma tendência a 

novas formas de apresentar a cidade ao visitante e também ao morador. Entre 

elas, está o Porto EnCantos, um mapa interativo produzido com recursos 

públicos através de um edital de fomento a projetos culturais na região portuária 

da cidade do Rio de Janeiro.  

O projeto propõe uma cartografia a partir de músicas. Ele une música, 

história e tecnologia aos vários cantos da Região Portuária. Através de pins 

demarcados no mapa, é possível assistir aos vídeos que, além das músicas, 

apresentam imagens históricas, entrevistas e relatos, contextualizando a 

importância daquele lugar. O traçado e a escolha dos vinte pontos de interesse 

procuram contemplar uma região bastante heterogênea e que passa por 

profundas transformações, em sua maioria arbitrárias.  

 

Mapa 27: Porto EnCantos. 
Fonte: print screen do aplicativo no sistema operacional Android.  

 

É importante destacar também que a identificação de locais de interesse 

turístico está intimamente ligada ao conceito de visibilidade apresentado e 

também ao diálogo com a cidade. Gomes (2013) afirma que a visibilidade se 

apoia em três variáveis: a morfologia do lugar, o público e a narrativa. Nesse 

sentido, a ferramenta Porto EnCantos oferece recursos para uma nova narrativa 

da região portuária. O recorte geográfico também desempenha um papel 

fundamental nessa narrativa. Gomes lembra que “espaços públicos centrais 
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possuem um papel fundamental na definição da esfera de significações, geram 

capital simbólico, contaminam leituras, orientam narrativas que se associam as 

imagens” (GOMES, 2013, p.270). 

Levando em conta as inúmeras possibilidades de traçado para explorar a 

região portuária com a ferramenta, fica a cargo do usuário determinar seus 

pontos de interesse. Tendo como fio condutor a música, é estabelecida uma 

coerência nos trajetos, uma vez que “a coerência é dada ou construída por 

aquele que a observa e dependerá da maneira que ele o faz, do foco de suas 

observações e do fio condutor de leitura que for utilizado por esse observador” 

(GOMES, 2013, p.197). 

Mesmo tendo como base a linguagem musical, no momento em que o 

caminhante percorre seus pontos de interesse na região portuária, os diversos 

sentidos estão em operação. Lynch afirma que, quando caminhamos pela 

cidade, “quase todos os sentidos estão em operação, e a imagem é uma 

combinação de todos eles” (LYNCH, 1997, p.2).  

Assim, a identificação do espaço, dos pontos de interesse tem um papel 

fundamental em como dialogamos e nos apropriamos da cidade. Dessa forma, 

a seleção elaborada pelos desenvolvedores do projeto Porto EnCantos tem, em 

certa medida, um papel nessa linguagem da cidade defendida por Barthes. Kevin 

Lynch afirma que, “se o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente 

identificado, o cidadão poderá empregá-lo de seus próprios significados e 

relações. Então, se tornará um verdadeiro lugar, notável e inconfundível” 

(LYNCH, 1997, p.102).  

É importante pontuar a interface entre projetos como o Porto EnCantos e 

o Mapeamento Cultural37. O último é um recurso que permite o levantamento de 

informações extremamente diversas, que podem ser tratadas com um 

direcionamento especifico para o entendimento de como a cultura e os 

elementos a ela agregados se expressam, por exemplo, em dados econômicos, 

estruturas de organização social, entre outros aspectos (SOARES, 2010). As 

informações levantadas a partir da análise de aspectos culturais são uma “forma 

de compreender como a sociedade se organiza” (idem, p. 6). Isso porque a 

cultura, em suas diversas manifestações e concepções, tem uma espacialidade 

                                                 
37 Comumente referenciado como Cultural Mapping. 
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própria. Essa espacialidade diz respeito tanto ao sentido físico restrito, como 

museus e teatros, quanto e, sobretudo, a uma espacialidade social e política 

(FORTUNA; SILVA, 2002). Soares (2010), em uma referência ao livro Maps of 

meaning, de Peter Jackson38,  destaca ainda que a cultura é o mapa de 

significados através do qual o mundo é compreendido.  

Cabe pontuar, no entanto, que variações no uso de termos como mapa e 

mapeamento podem gerar distorções. Muitas vezes, o termo mapeamento 

cultural é utilizado como um sinônimo para estudar o universo simbólico de uma 

determinada cultura e sua relação espacial (SOARES, 2010). Entretanto, para 

Soares (2010), o termo mapeamento deve ser entendido como uma pesquisa 

que realmente resulte em um mapa. 

Esse entendimento do mapeamento cultural como ferramenta teve 

desdobramentos, por exemplo, na produção da metodologia do Inventário 

Nacional de Referências Culturais (INRC), elaborado pelo Iphan (2000). Ela foi 

desenvolvida com o intuito de “produzir conhecimento sobre os domínios da vida 

social aos quais são atribuídos sentidos e valores e que, portanto, constituem 

marcos e referências de identidade para determinado grupo social” (IPHAN, 

2000). Assim, o objetivo geral é “identificar, documentar e registrar 

sistematicamente os bens culturais expressivos da diversidade cultural 

brasileira” (IPHAN, 2000). 

 

 

 

  

                                                 
38 JACKSON, P. Maps of meaning: an introduction to cultural geography. London: Unwin Hyman, 1989.  
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Considerações finais: a saideira 
 
 
 

A presente dissertação de mestrado procurou verificar a hipótese inicial 

de que a cartografia turística pouco representa o cotidiano dos moradores da 

cidade, diferentemente das narrativas produzidas pelo samba ao retratar a 

cidade. O objetivo geral foi o de analisar e comparar os discursos produzidos 

pela cartografia turística e pelo samba em suas narrativas sobre a cidade do Rio 

de Janeiro ao longo do século XX.  

Nesse contexto, é possível avaliar que o percurso da pesquisa como um 

todo foi um processo de amadurecimento e descoberta de novos 

questionamentos. Para tanto, a elaboração dos mapas como recursos de 

pesquisa foi uma ferramenta analítica fundamental para a espacialização da 

discussão proposta. Dessa forma é importante pontuar que os mapas produzidos 

levando em conta os sambas analisados são também um esforço de representar 

na cartografia os lugares, na concepção de Costa (2007) abordada ao longo da 

pesquisa. Uma cartografia capaz de ser permeada de novos significados, 

experiências do espaço vivido por seus moradores. 

Para verificar a hipótese inicial, estabeleceu-se o diálogo entre diversos 

teóricos de quatro campos principais: turismo, cartografia, samba e cidade. 

Assim, alguns conceitos foram determinantes para a construção das análises, 

entre eles o de cena, particularmente em relação ao samba. Isso porque a partir 

daí foi possível não somente espacializar o samba na cidade, mas também 

considerar sua ritualística. Esse entendimento e registro do ritmo, por parte do 

IPHAN, não apenas como gênero musical foi chave para o diálogo com conceitos 

como território e cotidiano.  

Outra apropriação fundamental foi possível a partir da relação indicada 

por Harley (2001) entre cartografia e poder. A partir daí, foi possível destacar a 

relevância de uma análise cronológica da cartografia turística e, por conseguinte, 

observar que a evolução dos mapas está diretamente relacionada às reformas 

urbanas e aos investimentos do poder público sobre o solo urbano da cidade. 

Assim, a atividade turística não estaria somente consumindo espaços, mas 

também atrelada à produção deles.  

Entretanto, por serem assuntos amplos e complexos, alguns temas 

mereciam um maior aprofundamento durante a pesquisa, em especial questões 
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como a apropriação da cultura como mercadoria pelo segmento turístico; as 

relações entre as políticas públicas tanto as direcionadas para o 

desenvolvimento turismo quanto aquelas voltadas para o patrimônio; as 

dimensões da interface entre o samba e cidade.  

Ao longo da pesquisa, foram analisadas e comparadas narrativas 

produzidas sobre a cidade do Rio de Janeiro tanto pela cartografia turística 

quanto pelos sambas. Assim, foi possível identificar mais dissonâncias do que 

consonâncias nas narrativas produzidas. Esse processo encontrou algumas 

restrições, como a escassa quantidade de teóricos abordando o assunto. Houve, 

ainda, um revés inicial na impossibilidade de consultar o acervo digital do Museu 

da Imagem e do Som, que ficou inacessível em função da crise do Estado do 

Rio de Janeiro.  

A análise cronológica evidencia como as mudanças da cidade do Rio de 

Janeiro se relacionam diretamente com a história do samba e com o 

deslocamento dos locais de interesse turístico na cidade. É possível observar 

que, mesmo quando os lugares extraídos da leitura dos documentos convergem 

espacialmente, eles não parecem usar o mesmo vocabulário para se referir à 

cidade. Em uma apropriação de Bonnemaison (2002), enquanto o samba canta 

sobre o território, a cartografia turística analisada comercializa e apresenta ao 

visitante o espaço da cidade do Rio de Janeiro.  

É importante destacar que a presente pesquisa não pretende encerrar o 

assunto, ao contrário, o objetivo é encontrar correlações e traçar paralelos entre 

as diferentes linguagens sobre a cidade que está sempre em movimento. Assim, 

não se trata também de uma tentativa de hierarquizar os distintos discursos 

sobre o Rio de Janeiro, mas sim de corroborar que muitos dos agentes e 

territórios não estão representados na narrativa dominante dentro da cartografia 

turística.  

Nesse caso, o recorte da pesquisa é, para usar uma analogia de Certeau 

(1998), apenas uma parte dessa bricolagem de tantos lugares e cotidianos que 

formam a cidade do Rio de Janeiro. E, se estamos ligados a eles pela memória, 

entender como essas modificações e apropriações ocorreram ao longo do tempo 

é fundamental, inclusive, para refletir sobre a apropriação da cidade daqui para 

frente.  

E é nesse sentido que é importante destacar ainda o crescente volume de 

novas narrativas cartográficas produzidas em parceria com a sociedade civil e/ou 
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a partir da perspectiva do território. Esses recursos têm o potencial de se 

aproximar justamente do cotidiano da cidade, da dimensão afetiva e plural dos 

espaços urbanos. Assim, uma pesquisa mais ampla e elaborada poderia, sem 

dúvida, explorar e mapear essas novas possibilidades. 
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ANEXO A – Referências dos sambas analisados no Acervo do Instituto Moreira 
Salles 
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ALBUQUERQUE, Vitor Hugo de; ALVES, Francisco. A família é boa. [S.l.]: 
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ALFREDO NETO; GONÇALEZ, Henrique; SILVA, Moreira da. Confesso. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
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ALMIRANTE; DORNELAS, Homero; ALMIRANTE; BANDO DE TANGARÁS; 
ALMIRANTES. Na pavuna. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
ALMIRANTE; VOLLMER, Erasmo; ALMIRANTE; BANDO DE TANGARÁS. 
Tamburete. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; ALVES, Francisco. Golpe errado. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; ALVES, Francisco. Para mim perdeste o valor. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
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ALVES, Francisco; CORTES, Araci. Zomba. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; FREIRE JUNIOR; ALVES, Francisco. Amor de malandro. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; FREIRE JUNIOR; ALVES, Francisco. Malandro. 
Acompanhado por Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; REIS, Mário. Perdão. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; REIS, Mário. Vadiagem. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ALVES, Francisco; SILVA, Ismael; ALVES, Francisco. Gandaia. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
ALVES, Francisco; SILVA, Ismael; ROSA, Noel; ALVES, Francisco; REIS, 
Mário. A razão dá-se a quem tem. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ALVES, Francisco; SILVA, Ismael; ROSA, Noel; REIS, Mário. Uma jura que eu 
fiz. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ALVES, Francisco; SIMÃO NACIONAL ORQUESTRA. Perdão. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
ANDRÉ FILHO; ANDRÉ FILHO. Nosso amor vai morrendo. Acompanhado 
por Grupo da Guarda Velha. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; ANDRÉ FILHO. Vou navegar. Acompanhado por Grupo da 
Guarda Velha. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; CALDAS, Silvio. Chorei. Acompanhado por Grupo da Velha 
Guarda. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; CALDAS, Silvio. E ela não jurou. Acompanhado por Grupo da 
Velha Guarda, Grupo da Guarda Velha. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; CALDAS, Silvio. Se o teu amor consola. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; GUIMARÃES, Rogério; SALEMA, Sílvio. Rosa meu amor. 
Acompanhado por Orquestra Victor. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
ANDRÉ FILHO; JONJOCA. Vou viver sozinho. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; MIRANDA, Carmen. Fala meu bem. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; MIRANDA, Carmen. Lua amiga. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; MIRANDA, Carmen. Mulato de qualidade. [S.l.]: Victor, 1932. 
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ANDRÉ FILHO; MIRANDA, Carmen. Por causa de você. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; MIRANDA, Carmen. Quando me lembro. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ANDRÉ FILHO; SILVA, Valfrido; CALDAS, Silvio. Jurei me vingar. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
 
ARAGÃO, Jonas; OLIVEIRA, Januário de. O teu feitiço. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
ARAÚJO, C. F; ROSSI, João; ALVES, Francisco. Vai ou racha. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
ARTUR CAMILO; BRITO, Nelson; BARBOSA, Fernando de Castro; DUARTE, 
Nerval. Parceiro do sereno. [S.l.]: Columbia, 1932. 
 
AZEVEDO, Maércio; PEREIRA, Oldemar Gomes; BANDO DA LUA. É tua 
sina... [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
BABO, Lamartine; ARAUJO, Mário Travassos de; FERNANDES, Helena. Lá na 
montanha. [S.l.]: Columbia, 1932. 
 
BABO, Lamartine; CORTES, Araci. Gemer no violão. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BABO, Lamartine; REIS, Mário. A tua vida é um segredo. Acompanhado por 
Grupo et al. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
BARROS, Josué de; MIRANDA, Carmen. Dona balbina. Acompanhado por 
dois violões. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
BARROSO, Ary; ALVES, Francisco. Amizade. Acompanhado por Orquestra 
Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BARROSO, Ary; BARBOSA, Castro; JONJOCA. Aula de música. [S.l.]: Victor, 
1932. 
 
BARROSO, Ary; BITTENCOURT, C. M; CORTES, Araci. O amor vem quando 
a gente não espera. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BARROSO, Ary; CALDAS, Silvio. Eu vou pro maranhão. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
BARROSO, Ary; CORTES, Araci. Vá cumprir o teu destino. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
BARROSO, Ary; MARIANO, Olegário; CORTES, Araci. Tu qué tomá meu 
home. Acompanhado por Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BARROSO, Ary; MIRANDA, Carmen. Nosso amô veio dum sonho. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
 
BARROSO, Ary; OLIVEIRA, Clauemiro de; BARBOSA, Castro; JONJOCA. Não 
posso acreditar. [S.l.]: Victor, 1932. 
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BARROSO, Ary; PEIXOTO, Luiz; CALDAS, Silvio. Maria. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
BARROSO, Ary; PEIXOTO, Luiz; PORTO, Marques; MIRANDA, Carmen. O 
nêgo no samba. Acompanhado por Orquestra Victor Brasileira. [S.l.]: Victor, 
1929. 
 
BARROSO, Ary; REIS, Mário. Vamos deixar de intimidade. Acompanhado 
por Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BARROSO, Ary; SIMÃO NACIONAL ORQUESTRA. Vamos deixar de 
intimidade. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
BASTOS, Nilton; LISBOA, Ascendino. Antes só. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
BASTOS, Nilton; REIS, Mário. O destino deus é quem dá. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BASTOS, Nilton; REIS, Mário. O destino deus é quem dá. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BATISTA JÚNIOR; BATISTA JÚNIOR. Vancê já foi. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
BENAR; FERREIRA, Breno. Meu gavião. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
BESSA, Zizinha; BARBOSA, Jesy. Medroso de amor. Acompanhado por 
Choro Victor. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
BICALHO; GRUPO HAMBURGUES. A rolinha. [S.l.]: Phoenix, 1913-1918. 
 
BIDE; ROSA, Noel; REIS, Mário. Fui louco. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
BIDE; SANTOS, Júlio dos; ALVES, Francisco. Não quero mais mulher. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
BIFANO, Pedro; ZAPAROLI. Joaquina. Acompanhado por Coro. [S.l.]: Odeon, 
1913-1918. 
 
BITTENCOURT, C. M; PEREIRA, Pedro de Sá; CORTES, Araci. Quindins de 
iaiá. Acompanhado por Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BORGES, Celeste Leal; COELHO, Olga Praguer. Sá querida. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
BRANCURA; ALVES, Francisco. Coração volúvel. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BRANCURA; ALVES, Francisco. Coração volúvel. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BRANCURA; ALVES, Francisco. Mulher venenosa. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
BRANDÃO, Ari; ALVES, Francisco; FORMENTI, Gastão. Já me esqueci de 
você. [S.l.]: Odeon, 1929. 
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BRITO, Plínio; PESSOA, Mário. Sucessão. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
CABRAL, Jerônimo; AMARAL, Milton; VOGELER, Jaime. Um olhar. [S.l.]: 
Odeon, 1932. 
 
CABRAL, Pedro; BARBOSA, Benício. Não sou mais trouxa. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
CALDAS, Murilo; BARBOSA, Castro. Gente lá de cima. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
CALHEIROS, Augusto; TURUNAS DA MAURICÉIA. Eu vi camalião. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
CALHEIROS, Augusto; TURUNAS DA MAURICÉIA. Minha viola é boa. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
CALHEIROS, Augusto; TURUNAS DA MAURICÉIA. Muié teimosa. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
CALHEIROS, Augusto; TURUNAS DA MAURICÉIA. Vila encrencada. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
CALHEIROS, Augusto; TURUNAS DA MAURICÉIA. Ê boi !.. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
CAMARGO, Joracy; DIAS, Elpídio; BILÚ. Sinhô do bonfim. Acompanhado por 
Orquestra Victor. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
CAPELLANI, E. F; ALVES, Francisco. Diz meu amor. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
CARDONA, Oscar; CORTES, Araci. A minha dor. [S.l.]: Columbia, 1932. 
 
CARDONA, Oscar; FERREIRA, Breno. Vou à macumba. Acompanhado por 
Orquestra Victor. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
CARDONA, Oscar; PAIVA, Vicente. Beijar não é pecado. Acompanhado por 
Orquestra Victor. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
CARDOSO, Heitor; ALVES, Francisco. Casá é bão. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
CARDOSO, Paulo; ALMIRANTE; BANDO DE TANGARÁS. Deixa a nêga 
pená... [S.l.]: Victor, 1932. 
 
CARECA; ALVES, Francisco. Teresa, teresa. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
CARECA; ALVES, Francisco. Tomara que chova. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
CARTOLA; ALVES, Francisco. Qual foi o mal que eu te fiz?. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
CARTOLA; ALVES, Francisco. Que infeliz sorte!. [S.l.]: Odeon, 1929. 
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CARTOLA; MIRANDA, Carmen. Tenho um novo amor. Acompanhado por 
Grupo da Guarda Velha. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
CARTOLA; ROSA, Noel; ALVES, Francisco. Não faz, amor. Acompanhado por 
Orquestra Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
CARTOLA; ROSA, Noel; ALVES, Francisco. Não faz, amor. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
CARVALHO, Aprígio de; LISBOA, Ascendino. Sabes porque... [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
CASTRO, Artur; ALVES, Francisco. P'ra mim chega!. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
CASTRO, Juca. Vamo, maruca, vamo. [S.l.]: Phoenix, 1913-1918. 
 
CAVALCANTI, João B; PESSOA, Mário. Rosa chá. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
CEARENSE, Catullo da Paixão; BAHIANO; GRUPO DA CASA EDISON; 
MARTINS, Júlia. A viola está maguada. [S.l.]: Odeon, 1913-1913. 
 
CHAMECK, Lúcio; ALVES, Francisco. Não venhas assim. Acompanhado por 
Simão Nacional Orquestra. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
CLÁUDIO LUIZ; JONJOCA. Porque foi?!. [S.l.]: Parlophon, 1932. 
 
COELHO, Orlando Tomas; CALDAS, Silvio. Prazer é sofrer. [S.l.]: Victor, 
1932. 
 
CORREIRA, Salvador; ALMIRANTE; BANDO DE TANGARÁS. Tava na roda 
do samba. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
COSTA, Candido; VOGELER, Henrique; CELESTINO, Vicente. Linda flor. 
Acompanhado por Orquestra Rio Artists. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
COSTA, Candido; VOGELER, Henrique; CELESTINO, Vicente. Linda flôr. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
COSTA, José Luiz da; TEIXEIRA, Patrício. Aê... bamba. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
CRISTOBAL, Julio; CORTES, Araci. Eu não preciso de você. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
CRISTOBAL, Julio; MARIANO, Olegário; CORTES, Araci. A polícia já foi lá 
em casa. Acompanhado por Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
DE CHOCOLAT; ALVES, Francisco. Mulata. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
DE CHOCOLAT; MOTA, Oscar; CORTES, Araci. Baianinha. [S.l.]: Parlophon, 
1929. 
 
DERMEVAL, Alfredo; REIS, Mário. Podes sorrir. [S.l.]: Odeon, 1929. 
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DONGA; ROSA, Noel; HELENA; BARRETO, João. Não há castigo. [S.l.]: 
Parlophon, 1932. 
 
E. PEQUENO; PARAGUASSÚ. Canoa furada. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
EVANS, Ray; ALVES, Francisco. Digo-te a verdade. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
FERREIRA, João de Freitas; JONJOCA. Bandonô. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
FIUZA, Mário Duprat; ALVES, Francisco. Quem cala consente. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
FIUZA, Mário Duprat; ORQUESTRA PAN AMERICAN. Amanhã tem mais. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
FONSECA, J. F. da; ALVES, Francisco. Amor profanado. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
FORTES, J; ARAÚJO, Juraci M; ALVES, Francisco. Meu amor te juro. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
FRANCISCO NETO; ALVES, Francisco. Meu passarinho voou!. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
GOMES, Aurélio; VASQUES, Osvaldo; SILVA, Moreira da. Arrasta a sandália. 
Acompanhado por Gente do Morro. [S.l.]: Columbia, 1932. 
 
GRUPO DA CASA EDISON et al. Descascando o pessoal. [S.l.]: Odeon, 
1914. 
 
GRUPO DA CASA EDISON. Urubu malandro. [S.l.]: Odeon, 1914-1914. 
 
GRUPO DOS DESCASCADOS. Samba do pessoal descascado. [S.l.]: 
Phoenix, 1913-1918. 
 
GRUPO DOS DESCASCADOS. Samba do pessoal descascado. [S.l.]: 
Phoenix, 1913-1918. 
 
GRUPO PACHECO. Samba dos avacalhados. [S.l.]: Phoenix, 1913-1918. 
 
GRUPO THOMAZ DE SOUZA. Vadeia caboclinha. [S.l.]: Phoenix, 1913-1918. 
 
HARMONNA, Mark; ROULIEN, Raul. Chrispim. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
IGLÉSIAS, Luiz; PEREIRA, Pedro de Sá; MAX, Margarida. Porque foi?. [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
J. BULHÕES; ALVES, Francisco. Torna a vortá. Acompanhado por Orquestra 
Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
JESUS, Antônio R. de; ARTUR. Viola afamada. Acompanhado por Coro. [S.l.]: 
Phoenix, 1913-1918. 
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JONJOCA; JONJOCA. Vivo por viver. [S.l.]: Parlophon, 1932. 
 
JOÃO DA BAIANA; TEIXEIRA, Patrício. Ai zezé. Acompanhado por Orquestra 
Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
JOÃO DA BAIANA; TEIXEIRA, Patrício. Cabide de mulambo. Acompanhado 
por Orquestra Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
JOÃO DE BARRO; CANUTO; BANDO DE TANGARÁS; JOÃO DE BARRO. 
Não quero amor nem carinho. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
JOÃO DE BARRO; CANUTO; BANDO DE TANGARÁS; JOÃO DE BARRO. 
Não quero amor nem carinho. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
KERNER, Ari; TEIXEIRA, Patrício. Tu tem muito que apanhá. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
KOLMAN, I; KOLMAN, L; ALVES, Francisco. Olhos negros. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
LACERDA, Benedito; ALVARENGA, Ernani; FARIA, Leonel. Dinheiro não há. 
[S.l.]: Odeon, 1932. 
 
LACERDA, Benedito; ALVARENGA, Ernani; FARIA, Leonel. Dinheiro não há. 
[S.l.]: Parlophon, 1932. 
 
LACERDA, Benedito; BIDE; BARCELOS, Alcebíades; FARIA, Leonel. Nasci no 
samba. [S.l.]: Parlophon, 1932. 
 
LACERDA, Benedito; BIDE; FARIA, Leonel. Nasci no samba. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
LACERDA, Benedito; MARTINS, Gilberto; SILVA, Moreira da. Implorei sua 
amizade. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
LACERDA, Benedito; SILVA, Moreira da. Empurra. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
LOURO; GRUPO DO LOURO. Samba do urubu. [S.l.]: Phoenix, 1913-1918. 
 
MACEDO, Stefana de. A mulher e o trem. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
MACEDO, Stefana de. Bambalelê. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
MACEDO, Stefana de; MACEDO, Stefana de. O homem e o relógio. [S.l.]: 
Columbia, 1929. 
 
MACHADO, J; WERNECK, Paulo de Frontin. A neném é do amor. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
 
MACHADO, Orlando Luiz; SILVA, Ismael; ROSA, Noel. Escola de malandro. 
[S.l.]: Odeon, 1932. 
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MACHADO, Pedro Pereira; ALVES, Francisco. Isto não é amar. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
MAGALHÃES, Geraldo; MAGALHÃES, Geraldo. Iaiá vem à janela. [S.l.]: 
Phoenix, 1913-1918. 
 
MAGALHÃES, Geraldo; MAGALHÃES, Geraldo. Samba africano. [S.l.]: 
Phoenix, 1913-1918. 
 
MAGNO, Antônio; PARAGUASSÚ. Madrugada. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
MARINHO, Getúlio; SILVA, Moreira da. Eu sou é bamba. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
MARINHO, Getúlio; SILVA, Moreira da. Na favela. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
MARSICANO, Humberto; MARSICANO, Humberto. Maria. [S.l.]: Columbia, 
1929. 
 
MARTINS, João; MIRANDA, João; MIRANDA, Carmen. Não vai zangar. 
Acompanhado por American Jazz. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
MEDEIROS, Carlos de; BARBOSA, Benício. Por causa dela. [S.l.]: Parlophon, 
1929. 
 
MESQUITA, Custódio; CALDAS, Silvio. Os homens são uns anjinhos. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
 
MESQUITA, Custódio; ROSA, Noel; REIS, Mário. Prazer em conhecê-lo. [S.l.]: 
Odeon, 1932. 
 
MIRANDA, João; OS DESAFIADORES DO NORTE. Não gosto assim. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
MIRANDA, João; TEIXEIRA, Patrício. Sabiá zangou-se. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
MIRANDA, Luperce; LINO, Manoel. Barão. Acompanhado por Grupo Alma do 
Norte. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
MIRANDA, Luperce; LINO, Manoel. Pra onde vai muié ?. [S.l.]: Parlophon, 
1929. 
 
MONTENEGRO, Randoval; MIRANDA, Carmen. Para um samba em 
cadência. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
MORAIS, Raul; MAGALHÃES, Geraldo. Iaiá me diga. [S.l.]: Phoenix, 1913-
1918. 
 
MOREIRA, Buci; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Foi em sonho. 
Acompanhado por Orquestra Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
MORINGA, José Napolitano; BARBOSA, Benício.Esta nêga qué casá. [S.l.]: 
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Odeon, 1929. 
 
NONO; CALDAS, Silvio.Sofri demais. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
NORÁT, Ildefonso; CALDAS, Murilo. Tá com raiva... fala. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
OLIVEIRA, José de; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Rir. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
PARAGUASSÚ; PARAGUASSÚ. Tudo acabado. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
PEREIRA, Pedro de Sá; CORTES, Araci. Produto nacional. [S.l.]: Odeon, 
1929. 
 
PINHO, Floriano Ribeiro de; MIRANDA, Carmen. Cartão de visita. [S.l.]: Victor, 
1932. 
 
PINHO, Floriano Ribeiro de; MIRANDA, Carmen. Piaçaba pra vassoura. [S.l.]: 
Victor, 1932. 
 
PIRES, Euristenes. Caboquinha do norte. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
PIXINGUINHA; PESSOA, Mário. Samba na areia. [S.l.]: Victor, 1929. 
 
PIXINGUINHA; TEIXEIRA, Patrício. Gavião calçudo. Acompanhado por 
Donga, Orquestra Típica. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
PIXINGUINHA; TEIXEIRA, Patrício. Gavião calçudo. Acompanhado por Piano, 
violões. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
PRAZERES, Heitor dos; ALVES, Francisco. És feliz. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
PRAZERES, Heitor dos; BARBOSA, Fernando de Castro. Progresso. [S.l.]: 
Columbia, 1932. 
 
PRAZERES, Heitor dos; IRMÃOS TAPAJÓS. Amargurado. [S.l.]: Columbia, 
1932. 
 
PRAZERES, Heitor dos; REIS, Mário. Deixaste meu lar. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
PRAZERES, Heitor dos; REIS, Mário. Vai mesmo. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ROMEO, G; ALVES, Francisco. Eu quero sossego. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
ROMEO, G; ALVES, Francisco. Não posso negar. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
ROSA, Noel; ALVES, Francisco. Nuvem que passou. Acompanhado por 
Orquestra Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Estamos esperando. 
Acompanhado por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
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ROSA, Noel; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Fita amarela. Acompanhado por 
Orquestra Odeon. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Tudo que você diz. 
Acompanhado por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; BARROS, João Petra de. Até amanhã. Acompanhado por Gente 
Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; NONO; CALDAS, Silvio. Vitória. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
ROSA, Noel; REIS, Mário. Mentir. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; REIS, Mário. Mulato bamba. Acompanhado por Orquestra 
Copacabana. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSA, Noel; SILVA, Ismael; ROSA, Noel. Quem não dança. Acompanhado 
por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
ROSSI, João; BABO, Lamartine; ALVES, Francisco. Amor na penha. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
ROULIEN, Raul; ROULIEN, Raul. Felicidade. Acompanhado por Orquestra 
Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SANTOS, Aldesiro; ALVES, Francisco. Sem nota é que os carinhos tem 
valor. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SANTOS, Antonio dos; ALVES, Francisco. É peso. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
SANTOS, Lauro dos; BARROS, João Petra de. Quero falar com você. 
Acompanhado por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
SILVA, Ernani; ALVES, Francisco; REIS, Mário. Primeiro amor. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
SILVA, Getulino M. da; ALVES, Francisco. O feitiço é um fato. [S.l.]: 
Parlophon, 1929. 
 
SILVA, Ismael; ALVES, Francisco. Tristezas não pagam dividas. 
Acompanhado por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
SILVA, Ismael; ALVES, Francisco. Tristezas não pagam dívidas. [S.l.]: 
Odeon, 1932. 
 
SILVA, Ismael; REIS, Mário. Novo amor. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SILVA, Ismael; ROSA, Noel; ALVES, Francisco. Ando cismado. [S.l.]: Odeon, 
1932. 
 
SILVA, Ismael; ROSA, Noel; ALVES, Francisco. Para me livrar do 
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mal.Acompanhado por Gente Boa. [S.l.]: Odeon, 1932. 
 
SILVA, Valfrido; MIRANDA, Carmen. Chegou a turma boa. [S.l.]: Rca victor, 
1932. 
 
SILVA, Valfrido; MIRANDA, Carmen. Chegou a turma boa. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
SILVEIRA, Euclides; CALDAS, Murilo. Traidora. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
SINHÔ; ALVES, Francisco. Eu ouço falar (seu julinho). [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; ALVES, Francisco. Eu ouço falar. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; ALVES, Francisco. Eu queria saber. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; ALVES, Francisco. Não sou baú. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; ALVES, Francisco. Segura o boi. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; FERREIRA, Breno. Virou bola. Acompanhado por Orquestra Victor. 
[S.l.]: Victor, 1929. 
 
SINHÔ; OLIVEIRA, Januário de. Maldito costume. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
SINHÔ; OLIVEIRA, Januário de. Minha branca. [S.l.]: Columbia, 1929. 
 
SINHÔ; ORQUESTRA PAN AMERICAN. Jura. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; REIS, Mário. A medida do sr. do bonfim. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; REIS, Mário. Cansei. Acompanhado por Orquestra Pan American. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SINHÔ; REIS, Mário. Carga de burro. Acompanhado por Orquestra Pan 
American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SOUTO, Eduardo; ALVES, Francisco. É sim senhor. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SOUTO, Eduardo; CORTES, Araci. Quem quiser ver. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
SUAREZ, Laura. Moreno meu bem. [S.l.]: Brunswick, 1929. 
 
TEIXEIRA, Patrício. Balacobá. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
TEIXEIRA, Patrício. Carnaval no rio. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
TEIXEIRA, Patrício. Sá colombina (motivo popular). [S.l.]: Victor, 1932. 
 



140 

 

THOMAZ, J; BARBOSA, Orestes; CORTES, Araci. Verde e amarelo. [S.l.]: 
Columbia, 1932. 
 
THOMAZ, J; COELHO, Elisa. Nega maria. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
THOMAZ, J; COELHO, Elisa. Viva o meu brasil!. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
THOMAZ, J; THOMAZ, J; ORQUESTRA BRUSNWICK. Rian. [S.l.]: Brunswick, 
1929. 
 
THOMAZ, J; THOMAZ, J; ORQUESTRA BRUSNWICK. Sarambá. 
Acompanhado por Coro. [S.l.]: Brunswick, 1929. 
 
TIT, Ivo; ABREU, José Maria de; ALVES, Francisco. Viver sem amar alguém. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VALENTE, Assis; CORTES, Araci. Tem francesa no morro. [S.l.]: Columbia, 
1932. 
 
VALENTE, Assis; MIRANDA, Carmen. Etc... Acompanhado por Diabos do Céu. 
[S.l.]: Victor, 1932. 
 
VALENTE, Assis; SILVA, Moreira da. Oi maria. Acompanhado por Gente do 
Morro. [S.l.]: Victor, 1932. 
 
VASQUES, Osvaldo; VENTURA; SILVA, Moreira da. Vejo lágrimas. [S.l.]: 
Columbia, 1932. 
 
VASSEUR, Augusto; ALVES, Francisco. Dando o valor. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VIEIRA, Orlando; ALVES, Francisco. Olha o boi. Acompanhado por Orquestra 
Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VIEIRA, Orlando; REIS, Mário. Meu amor vou te deixar. Acompanhado por 
Orquestra Pan American. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VOGELER, Henrique; AREDA, Lais. Feijoada. [S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VOGELER, Henrique; CAMARGO, Joracy; ALVES, Francisco. Morena 
adivinha que eu gosto de ti. Acompanhado por Orquestra Pan American. 
[S.l.]: Odeon, 1929. 
 
VOGELER, Henrique; FORMENTI, Gastão. Quero você. Acompanhado por 
Piano, Violino, violões. [S.l.]: Parlophon, 1929. 
 
VOGELER, Henrique; ORQUESTRA PAN AMERICAN. Iaiá (linda flor). [S.l.]: 
Odeon, 1929. 
 
WERNECK, Paulo de Frontin; WERNECK, Paulo de Frontin. Meu coração 
está magoado. [S.l.]: Victor, 1932. 


