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Enredo: “IPIRANGA, BERÇO ESPLENDIDO DE UM 
POVO HERÓICO” 
  
Antes de 1822, “YPIRANGA”, assim era o relato do nome batizado pelos 
índios Guaianazes em seu dialeto, que significava (Y=águas ou rio e 
PIRANGA=vermelho derivado de ribeirão de águas barrentas), Ipiranga 
serviu por longos anos como rota de tropeiros (ponto de descanso aos que 
rumavam para o mar e dos que vinham de Santos para o centro de São 
Paulo). 
As grandes transformações do bairro aconteceram pelo fato de ter ocorrido 
no “Arrabalde do Ipiranga”, um episódio assistido por poucos e por eles 
aclamado: “Dom Pedro Proclamava a Independência do Brasil em ato 
heróico”, com a frase imortalizada “INDEPENDÊNCIA OU MORTE”. 
Após esses acontecimentos, neste lugar denominado Ipiranga, ergueu-se 
um monumento em memória do ocorrido, contratando um arquiteto 
Tommaso Gaudenzio Bezzi, para a realização da planta do edifício, sendo a 
construção incumbida a Luigi Pucci com técnicas de estruturação em tijolos 
constituindo em novidades em São Paulo. 
Para a construção do Museu, uma das dificuldades era o transporte dos 
materiais, amenizadas pela construção da estação de trem do Ipiranga pela 
linha São Paulo Railway, nas proximidades do Tamanduatei. 
Durante 350, a região do Ipiranga foi considerada improdutiva, abrigando 
apenas sitiantes e tropeiros. No inicio do século XX deu-se a grande 
transformação, social, econômica e cultural no país, devido a instalação de 
importantes indústrias, o bairro do Ipiranga começou a ganhar importância 
como Parque Industrial que se desenhava. Em poucos anos então, o bairro 
da “Independência”, antes visto como passagem, passou a figurar como um 
dos principais centros produtores do município de São Paulo, sendo alvo de 
imigrantes, impulsionados pela instalação cada vez mais freqüentes de 
industrias. 
Uma das primeiras grandes indústrias de alto porte no bairro foi a Cia Fabril 
de Tecelagem e estamparia da família Jafet, culminando com construções 
de casas e o crescimento da povoação, dentre eles a migração dos 
nordestinos gerando assim uma das maiores favelas do Brasil: a favela do 



Heliópolis, dando início também da circulação de uma linha de Bonde 
exclusiva. Também vindo instalações da Cerâmica dos irmãos Sacoman na 
produção de tijolos e telhas dando maior oferta de empregos. Dando o 
crescimento do bairro, fincando também o Clube Atlético Ypiranga, 
fundado em 1906 dando destaque ao mundo do futebol. A imprensa já 
instalava a grande circulação dos tradicionais jornais, dentre eles “Gazeta 
do Ipiranga” (sendo o maior jornal de bairro do Brasil) evidenciando o 
progresso do bairro e mais tarde “Ipiranga News” e “O Patriota”. O bairro 
respirava progresso e entre as novidades, em 1953 instalou-se a 
Volkswagem sendo montado o primeiro Fusca no Brasil, ganhando assim 
mais um Museu sendo o de carros antigos, contendo o maior acervo do 
gênero do País. Com ruas marcantes no bairro, titulada como avenida das 
faculdades e a mais conceituada sendo a “Avenida Nazaré”. 
O bairro do Ipiranga, hoje um dos mais importantes também na área de 
turismo, em fatos históricos, surge então no âmbito cultural em 1968 a 
Sociedade Escola de Samba Imperador do Ipiranga, no contexto de ações 
sociais e culturais para as situações pobres locais virando assim uma grande 
Escola de Samba. Vindo assim nosso enredo de 2017 em busca de mais um 
campeonato, reeditar a grande marca constituída em 2004 quando foi 
cantado em verso e prosa nosso bairro titulando o melhor enredo e samba 
enredo daquele ano, quando se cantou os 450 anos de São Paulo. 
 
 

Carnavalesco Xuxa 


