
SINOPSE PROVA DE FOGO 2004 

“A FESTA DOS POVOS NO PORTAL DO MUNDO” 

 

INTRODUÇÃO 

Para falar de São Paulo é preciso conhecer a história de seu povo. Considerada o Portal do 

Mundo, a cidade da garoa recebeu e recebe gente de todo o lugar. E para comemorar os 450 

anos de São Paulo, a Escola de Samba Prova de Fogo homenageia os povos que fizeram de São 

Paulo a maior cidade da América Latina e uma das maiores do mundo. Você é o convidado desta 

festa, que também vai comemorar os 30 anos de fundação da Escola de Samba Prova de Fogo e 

os 450 anos da Cidade de São Paulo. Afinal, são 450 anos de luta, força e coragem. São 30 anos 

de samba, resistência cultural e alegria no carnaval paulistano. 

 

PORTAL VERDE 

Um grupo de jesuítas, do qual faziam parte José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, em meados 

do século XVI, escalaram a Serra do Mar chegando ao que chamaram de... “uma terra mui sadia, 

fresca e de boas águas, um portal verde...”. Maravilhados com os rios caudalosos, matas densas 

e floridas e belas aves, realizaram em 25 de janeiro de 1554, dia do apóstolo São Paulo, a 

primeira missa para catequese dos índios da região, principalmente, os guaianás. Nessa época, 

São Paulo já era considerada pela coroa portuguesa como o “Portal do Mundo”. 

 

OS POVOS 

O desenvolvimento da cidade de São Paulo deve–se aos povos de diversas nacionalidades que 

aqui chegaram principalmente a partir do final do século XIX. Cada imigrante tinha um bom 

motivo para se aventurar nessa terra desconhecida, mas cheia de esperança. Estes imigrantes 

serão mostrados, principalmente, pelas vestimentas estilizadas de alguns povos de alguns países 

que escolherem São Paulo como sua cidade, entre eles: Portugal, África, Itália, Espanha, 

Alemanha, Japão, China, Coréia, Síria, Líbano. 

 

PORTUGUESES 

Os portugueses chegaram em São Paulo, inicialmente, como colonizadores. A imigração 

portuguesa propriamente dita só aconteceu após a Independência. No primeiro grande fluxo de 

emigração para o Brasil, entre 1870 e 1920, os portugueses não foram os mais numerosos. Sua 

presença só aumentou significativamente depois da primeira guerra mundial, quando aí sim, 

passaram a constituir o maior contingente de imigrantes. A maioria se fixou nos bairros de Bela 

Vista, Vila Mariana, Vila Maria, Vila Gumercindo e Perdizes. 

 

  

 



AFRICANOS 

Os africanos contribuíram de maneira decisiva para a construção da riqueza de uma das maiores 

metrópoles do planeta. Descendentes dos milhares dos negros, principalmente da Costa 

Africana, que foram trazidos para trabalhar como escravos durante quatro séculos, a população 

brasileira de afro-descendentes é hoje a maior do mundo fora do continente africano. Foi na 

cidade de São Paulo que a população de afro-descendentes encontrou várias formas de 

organização política, econômica e cultural. 

 

ITALIANOS 

A colônia italiana é uma das maiores e mais influentes da cidade de São Paulo. Seus vestígios 

podem ser vistos no modo de falar do paulistano e nas inúmeras cantinas espalhadas pela 

cidade. O bairro do Bixiga é o pedaço mais italiano de São Paulo. Foi no ano de 1878 que os 

imigrantes italianos se instalaram por lá. A região tinha ruas estreitas e aclives que lembravam 

aldeias italianas. O Bixiga cresceu lentamente e sempre foi um bairro bilíngüe. Em algumas 

épocas, o italiano era até mais falado que o português. Muito do sotaque paulistano nasceu nas 

ruas do bairro. 

 

ESPANHÓIS 

Embora a presença espanhola no Brasil seja muito antiga, a grande maioria dos espanhóis 

chegou em São Paulo entre o final do século XIX e a década de 30 e depois da Segunda Guerra 

Mundial. A comunidade espanhola vive nos bairros do Brás, Moóca, Ipiranga, Paraíso, Jardim 

Paulista, Morumbi e Vila Mariana. 

 

ALEMÃES 

O navio "Galera Maria", que aportava em Santos, trouxe os primeiros imigrantes alemães para 

São Paulo. Eram, na maioria, camponeses. Os primeiros grupos mais numerosos chegaram à 

capital em 1827, início do século XIX, e se fixaram, sobretudo, na região de Santo Amaro. 

 

JAPONESES 

Há um lugar em São Paulo que é a cara do Japão. Na Rua Galvão Bueno, ao lado do Viaduto 

Cidade de Osaka, Torii, o portal vermelho, dá as boas-vindas aos visitantes. As lanternas orientais 

“Suzuranto” iluminam as ruas, além de outras atrações espalhadas pelo bairro. Ideogramas 

japoneses são comuns e japoneses e seus descendentes circulam como típicos cidadãos 

paulistanos doando para a cidade um pouco da sua cultura. Esse é o bairro da Liberdade, o 

principal marco da colônia japonesa em São Paulo. 

 

 

 

 



CHINESES 

Os primeiros imigrantes chineses chegaram aqui em São Paulo para desenvolver o cultivo de 

chá. Hoje já formam uma das maiores colônias da capital. Provavelmente a marca mais 

significativa impressa pelo imigrante chinês em São Paulo. 

 

COREANOS 

Os primeiros imigrantes aportaram no porto de Santos, São Paulo. Eles vinham cheios de 

esperanças e sonhos em busca de novas oportunidades. Na cidade de São Paulo, os bairros do 

Bom Retiro e do Brás se destacam por abrigar inúmeras indústrias e comércio de artigos 

vestuários comandados por coreanos. 

 

ÁRABES 

Existem vinte países que fazem parte do mundo árabe, ou seja, povos que têm em comum a 

língua árabe. No entanto, os imigrantes árabes do Brasil, na sua maioria, vieram de apenas dois 

países: o Líbano e a Síria. A arte de negociar é uma das características que a cidade herdou destes 

povos. 

 

PAULISTANOS DE NORTE A SUL DO BRASIL 

Para entender melhor os contrastes e o emaranhado de culturas que povoam a cidade São Paulo 

não dá para deixar de falar da migração. Aqui é possível encontrar em São Paulo cada pedacinho 

do Brasil com seus sotaques e culinárias dos mais variados. Afinal, o rápido desenvolvimento da 

região, a oportunidade de emprego e o sonho de uma vida melhor fizeram dessa cidade a maior 

do Brasil. Gente de todas as partes do Brasil, de Norte a Sul, adotaram a cidade, traduzindo todo 

esse sentimento paulistano reproduzido no símbolo que diz: “Non Dvcor dvco” (Não sou 

conduzido, conduzo). 

 

DE HOSPEDARIA AO MUSEU DO IMIGRANTE 

Onde se encontra, atualmente, o Museu da Imigrante, funcionou, entre 1888 e 1978, a 

Hospedaria dos Imigrantes, localizada no Brás. Por lá, passou a maioria dos imigrantes que 

vieram para São Paulo. Os serviços, oferecidos gratuitamente, eram alimentação, cama, médicos 

e contatos com empregadores. 

A partir de 1930, a Hospedaria passa a atender as pessoas vindas de outros Estados. 

Hoje, o complexo abriga o Museu da Imigração que reconstitui a saga dos imigrantes e presta 

uma justa homenagem àqueles heróis anônimos que ajudaram a construir o Estado paulista. 

 

  

 



PROGRESSO: COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

Os povos que atravessaram o Portal do Mundo contribuíram para o fortalecimento a indústria 

e comércio paulistano. Além disso, a agitação paulistana deve-se, e muito, à miscigenação e ao 

espírito cosmopolita que sempre caracterizou São Paulo. Por tudo isso e muito mais, que vamos 

fazer uma grande festa. 

 

FESTA DAS CORES 

A festa das cores, a festa do samba em comemoração aos 30 anos da Prova de Fogo e em 

comemoração aos 450 anos da Cidade de São Paulo. Uma festa para mostrar o nosso amor pela 

cidade e pelo samba. PARABÉNS, SÃO PAULO !!!!!!!! 

 

ARNALDO MOTTA 


