
155 TEMA

R.TEMA  S.Paulo         nº 34        junho.1999    P.155-168

* Doutora em Comunicação e Artes. Diretora de Pesquisa e Extensão nas Faculdades Teresa Martin.

Autor e Texto
Author - Text

Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

COTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EM
SÃO PSÃO PSÃO PSÃO PSÃO PAAAAAULULULULULO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGA

DAILY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PAULO CITY

RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO

O olhar de viajantes e escritores sobre a cidade antiga.O olhar de viajantes e escritores sobre a cidade antiga.O olhar de viajantes e escritores sobre a cidade antiga.O olhar de viajantes e escritores sobre a cidade antiga.O olhar de viajantes e escritores sobre a cidade antiga.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

TTTTTravellers and writers’ glace at the ancient cityravellers and writers’ glace at the ancient cityravellers and writers’ glace at the ancient cityravellers and writers’ glace at the ancient cityravellers and writers’ glace at the ancient city.....

PALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVEPALAVRAS-CHAVE

São PSão PSão PSão PSão Paulo Antigo. Viajantes. Lazeraulo Antigo. Viajantes. Lazeraulo Antigo. Viajantes. Lazeraulo Antigo. Viajantes. Lazeraulo Antigo. Viajantes. Lazer.....

KEYWORDSKEYWORDSKEYWORDSKEYWORDSKEYWORDS

Ancient São PAncient São PAncient São PAncient São PAncient São Paulo Cityaulo Cityaulo Cityaulo Cityaulo City. T. T. T. T. Travellers. Leisure.ravellers. Leisure.ravellers. Leisure.ravellers. Leisure.ravellers. Leisure.



TEMA 156

Zenaide Bassi Ribeiro Soares

COTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EMCOTIDIANO E LAZER EM
 SÃO P SÃO P SÃO P SÃO P SÃO PAAAAAULULULULULO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGAO ANTIGA

DAILDAILDAILDAILDAILY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PY ACTIVITY AND LEISURE IN ANCIENT SÃO PAAAAAULULULULULO CITYO CITYO CITYO CITYO CITY

“““““A dupla fisionomia de suaA dupla fisionomia de suaA dupla fisionomia de suaA dupla fisionomia de suaA dupla fisionomia de sua
população com verso epopulação com verso epopulação com verso epopulação com verso epopulação com verso e
reverso como uma esfinge”reverso como uma esfinge”reverso como uma esfinge”reverso como uma esfinge”reverso como uma esfinge”

                            Zaluar                            Zaluar                            Zaluar                            Zaluar                            Zaluar

     silêncio das ruas só é quebrado pelo ruído das
 bestas, sapateando no ladrilho”, dizia o poeta Álvares

de Azevedo, em 1849, referindo-se à cidade de São Paulo,
que ele ainda qualificava de “insípida como uma vila e pobre
como uma aldeia”.

As ruas sinuosas e sujas eram iluminadas, desde 1842,
à luz de azeite de peixe, sistema precário que difundia uma
claridade mortiça, só alumiando pequeno espaço,
projetando longas sombras movediças quando o vento
balançava os toscos lampiões, colocados sobre postes de
madeira. Em 1844  novo sistema de iluminação foi adotado
com lampiões a querosene, substituídos, em 1872, por
lampiões a gás.

As ruas eram desertas, e o silêncio a que se referiu o
poeta Álvares de Azevedo já havia sido observado antes,
por Ida Pfeiffer1 , viajante austríaca que visitara São Paulo,

O

1 Voyage d’une femme autour du monde. Paris, 1880, citado por MORSE, Richard M.
Formação histórica  de São Paulo, São Paulo, Difel, p. 100.



157 TEMA

em 1846, e se impressionara com a solidão das ruas, onde
somente o ruído de charretes quebravam o profundo
silêncio, ou o ruído dos eixos das carroças que não eram
nunca lubrificados.

À exceção dos escravos, os homens usavam grandes
capas sobre os ombros - muitas mulheres também. Ida
Pfeiffer refere-se a essas mantas, tendo o mesmo ocorrido
com Fletcher em 1855. Saint-Hilaire2  também referiu-se aos
casacos de lã, de grandes golas, que encobriam parte do
rosto, bem como ao poncho, usado por paulistas do interior
da província que visitavam a capital - e mesmo que fizesse
o maior calor não se despojavam dessa roupa quente.

Fazia frio em São Paulo; as pessoas enrolavam-se nas
suas mantas, olhando ressabiadas para estranhos, e, nas
ruas mal iluminadas, a escuridão aumentava o medo de
tudo. A igreja, na sua pregação cotidiana, estimulava o pavor

2 Ver Viagem à província de São Paulo. São Paulo: Martins e Editora da USP, p. 169 e
171.
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de demônios que espreitavam nas sombras. Mas, além do
temor de seres infernais, havia no coração dos homens o
medo dos malfeitores, gente de carne e osso, que se valia
da escuridão para crimes e estupros. A presença das matas
fechadas que invadiam o entorno, com seu silêncio
profundo, quebrado por aves exóticas de pios variados
também provocava calafrios, como testemunharam Spix e
Martius: “faz tétrica impressão no extraviado, que anseia
em cada passo mais se afastar da sua direção”.

Fletcher escrevendo a um amigo, em junho de 1855,
disse:

“ Encontro-me em um quarto frio - tão
frio como nunca tive oportunidade de
experimentar  no  Brasil.  A  lua  está
brilhando friamente;  os homens  an-
dam embuçados em capas (gostaria de
ter uma) e a única coisa que possui ca-
lor  é  a  vela  que  lança  sua fraca luz
sôbre êste  papel. Devo  fazer  exceção,
entretanto, para o som excitante de uma
corneta longínqua, que realmente enche
o ar noturno de uma quente melodia ...”

Fria e mal iluminada, a cidade ainda dispunha de
precário sistema de abastecimento de água valendo-se de
mananciais encravados no Morro do Caaguaçu, que
abasteciam pequeno reservatório localizado na rua da Cruz
Preta, atual Quintino Bocaiúva, para alimentar chafarizes
públicos.

Percorrendo com olhar atento as ruas tortas de São
Paulo, foi Zaluar3 o primeiro a vislumbrar o caráter de esfinge
que havia na cidade e na fisionomia de seu povo:

3 ZALUAR, Augusto-Emílio. Peregrinação pela Província de São Paulo. São Paulo:
Cultura, 1943.
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          “A dupla physionomia de sua
         população com verso e reverso

 como uma esphinge”

Ali havia mistérios, naquela gente de “fala peculiar”, dividida
entre a desconfiança diante de estranhos, no primeiro
encontro, e o “caracter ameno e franco no trato familiar”,
como informa o próprio viajante. Gente cheia de religiosidade
e de afrontas a Deus; dissimulada entre o moralismo e a
devassidão, debatendo-se entre o conservadorismo e a ânsia
de rasgar o futuro.

Nessa cidade, onde o sagrado e o profano se
interpenetravam, onde a miséria extrema escondia a riqueza
vindoura, os viajantes se perdiam ao tentar analisá-la. Quem
a decifraria?

Nas suas contradições, as procissões sagradas
recebiam o reforço da imposição política, que incluía a
ameaça de prisão. Nesse sentido, em 1820, a Câmara de
Sâo Paulo publicou editais que determinavam a participação
de todos os fiéis-vassalos na procissão de Corpus Christi,
ao mesmo tempo em que ordenava aos moradores que:

“tenham suas casas e muros branqueados, as testadas
limpas e varridas, lançando flores e folhas pelas ruas
em que há de passar a procissão, tendo suas portadas
e janelas ornadas como é devido, debaixo das penas
de serem condenados em seis mil-réis para  as
despesas do Concelho e trinta dias de Cadeia”4

As procissões tinham caráter lúdico5, com seus
cortejos ornados com flores, imagens e andores, os hinos

4 Registro Geral da Câmara de São Paulo, XVI (1822 a 1829) p. 62. Grifo nosso.

5 Ver MORSE, Richard M. op. cit. p. 67.
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6 Barão de Paranapiacaba, citado por Gilberto Leite de Barros em A cidade e o planalto,
São Paulo:  Editora Martins, p. 504.

sagrados enchendo o ar de música; as janelas das casas,
por onde passavam, ornamentadas com belas colchas de
Damasco:

“O espetáculo transformava a sóbria cidade: corcéis
ajaezados, com cavaleiros africanos de calções
amarelos, capas vermelhas e chapéus de plumas,
com trombetas e tambores”

Desde a noite da véspera, a procissão de Corpus
Christi era anunciada por fogos de artifício e tambores. Para
a cidade, afluíam moradores de chácaras e sítios
circunvizinhos, todos ávidos de viverem o esplendor
daqueles instantes festivos, que quebravam a sua rotina
diária, a monotonia de seu cotidiano. A “monotonia do
tédio”, como dizia Álvares de Azevedo em sua peça
“Macário”:

“Se não estás reduzido a dar-te ao pagode, a suicidar-te
de “spleen”, ou de alumiar-te a  rôlo, não entres lá (em
São Paulo). É a monotonia do tédio. Até as calçadas são
... intransitáveis. Parecem encastoadas as tais  pedras.
As calçadas do inferno são mil vezes  melhores. Mas o
pior da história é que as  beatas e os cônegos, cada vez
que saem, a cada topada, blasfemam tanto com o rosário
na mão que já estou enjoado”

O centro da cidade estava calçado, mas tão tosco era
seu calçamento que “as gentís paulistanas faziam milagres
de equilíbrio para conservarem seu gracioso porte e mágico
meneio. Pareciam sílfides a resvalarem com os seus
mimosos pezinhos por sobre aquelas escabrosidades”,
conforme documentou o Barão de Paranapiacaba6 .  Por
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entre as cavidades do calçamento escapuliam os ratos e
os sapos, principalmente esses últimos, nas noites úmidas
e sombrias.

Mas havia outra face, alegre, da cidade que foi
registrada por Spix e Martius, Saint-Hilaire, Hércules
Florence, Rugendas. Ao lado da simplicidade de costumes
e da singeleza do mobiliário doméstico, as relações sociais
eram marcadas pelo prazer da conversação, da música e
da dança. O prazer das caçadas, dos banhos nos rios, das
pescarias.
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Auguste de Saint-Hilaire teve da cidade uma visão
poética. Conta que em São Paulo de sua época:

“As casas construídas de taipa muito
sólida são todas brancas e cobertas de
telhas côncavas; nenhuma delas
apresenta grandeza e magnificência,
mas há um grande número que, além
do andar térreo, têm um segundo
andar e fazem-se notar por um aspecto
de alegria e limpeza. (...). As janelas
não se fecham umas contra as outras
(...). As das casas de um andar
possuem quase tôdas as  vidraças, e
são guarnecidas de balcões e postigos
pintados de verde. As outras casas têm
venezianas que se erguem de baixo
para cima formadas de travessas de
madeira cruzadas obliqüamente. Ví
moradias dos principais habitantes de
São Paulo tão lindas por dentro como
por fora. As visitas são recebidas em
um salão muito limpo e mobiliado com
gôsto. As paredes são pintadas com
côres muito frescas; mas nas casas
antigas vêem-se desenhos e grandes
arabescos; nas mais modernas as
paredes têm uma só côr e são
guarnecidas com barras e rodapés,
imitando os nossos papéis pintados.
Como não existem lareiras, colocam-
se sôbre mesas os objetos de ornato,
como sejam - castiçais, redomas,
relógios,(...)”.7

7 Saint-Hilaire. op. cit. p. 156-157.
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Américo de Campos8 definiu a cidade vista por Saint-
Hilaire como “cidade colonial e fradesca, pobre, atrasada e
mesquinha”. O botânico viera para o Brasil em 1816
retornando à França em 1822. Saiu, portanto, antes da
criação da Academia de São Paulo (Faculdade de Direito),
que seria considerada por Américo de Campos como:

“O Vesúvio que sepultou sob as cinzas e
sob as lavras irrompidas de  seu  seio  a
velha Pompéia dos frades e governantes
coloniais”.9

Na cidade “fradesca” Saint-Hilaire10  deparou-se com
o pecado:

“É incontestável que logo após o pôr do
sol vêem-se nas ruas muito mais pessoas  do que
durante o dia; ficam as mesmas  repletas de
homens e de mulheres que andam à procura de
aventuras. Os indivíduos dos dois sexos envolvem-
se em capotes de lã, de grandes golas que lhes
encobrem a metade do rosto; as mulheres usam
um chapeu de fêltro  preso atrás da cabeça; o
dos homens é puxado sobre os olhos”.

Dois aspectos chamaram a atenção do viajante: o
elevado número de prostitutas e seu aparente recato:

Em nenhuma parte do mundo por mim percorrida
vi tamanho número de prostitutas; eram de todas

8 A cidade de São Paulo em 1877. Almanaque Literário para 1878. São Paulo: Tipografia
da Província,  1877, p. 1.

9 Idem, ibidem, p. 2.

10 Idem, ibidem.
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as cores; as calçadas ficavam, por assim dizer,
cobertas de mulheres desta baixa espécie.
Caminhavam devagar ou esperavam os fregueses
nas esquinas; mas, cumpre dizer, nunca
abordavam os homens, nem costumavam injuriá-
los ou juriar-se entre si; olhavam apenas  quem
passava, conservando uma espécie de pudor
exterior, e nada demonstravam de cínico
despudor que, na mesma época, era
freqüentemente revelado pelas prostitutas
parisienses de baixa classe”.11

As mulheres ricas ficavam em casa, trabalhando “em
leves serviços (...) bordam, fazem flores”. Ficavam dentro
de casa. A rua era o espaço dos escravos e das mulherinhas
despudoradas, daquelas que o teatro de José de Alencar
retratava como “doudas” - as doidas, desprovidas de juízo,
que se entregavam às paixões impuras, à sensualidade,
transgredindo os costumes. Era, ao mesmo tempo, o
espaço sagrado das procissões com “bandas de música” e
“meninas vestidas de anjo”, como registrou Hadfield12 .

As “senhoras ricas”, quando saiam às ruas  valiam-se
de cadeirinhas, com ou sem telhados, carregadas por dois
ou quatro escravos. Embora menos usadas que em outras
regiões brasileiras, como o nordeste rico da era da cana-
de-açúcar, essas liteiras foram também muito usadas na
cidade de São Paulo.

Mas, nas ruas semi-desertas, o movimento maior e
mais constante era das tropas de burros, passando sempre
pela cidade, a caminho de Santos, levando carga para o
porto ou voltando para o interior. Os tropeiros, nos seus

11 Idem, ibidem, p. 169.

12 William Hadfield, Brazil and River Plate, citado por MORSE, Richard M., op. cit. p.189.
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instantes de repouso, nos pontos de pouso, cantavam
velhas cantigas que falavam de amor e viagem:13

Sou um tropeiro
Vagando no mundo
Ninguém me prende
Nem mesmo o amor
Vou caminhando
Trotando e cantando
Sou um “andario”
E um bom trovador

Outros versos recolhidos, são os seguintes:

Estrela bonita
Que manda no ar
Me ensine o caminho
Eu vou viajar!

Carros de bois e tropas que vinham dos arredores,
carregando mantimentos para a cidade foram impedidas
de circular pelo centro, em 1871, a fim de preservar as ruas,
evitando danos ao calçamento. Os procedentes dos distritos
de Atibaia e de Parnaíba deviam estacionar numa chácara
do Bexiga, entre o Anhangabaú e o riacho Saracusa. Os
procedentes de Mogi deviam estacionar na Várzea do
Carmo14 . Carros de bois e tropas não somente
prejudicavam o calçamento como danificavam pontes, que
por serem de madeira, eram, às vezes, roubadas para se
tornarem lenha.

Na cidade sonolenta, a vida cultural era pobre e

14 Ver Documentos interessantes para a história e costumes da cidade de São Paulo.
XLVI, p. 125.

13 Pesquisas realizadas para o Museu de Artes e Tecnicas Populares de São Paulo -
1970. Registrado em Abril Amargo. São Paulo, Lume, 1987.
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permaneceu  extremamente pobre até o século XVII. O teatro,
que chegara ao Brasil pelas mãos dos jesuítas, que o
utilizavam para a missão da catequese, foi sempre
exercitado, na cidade, sobre tablados improvisados, até a
criação da Casa da Ópera, construída somente em 1793,
conforme informa Ernani Silva Bruno. Música erudita era
coisa rara, não indo além de poucas executadas pelos
mestres da Igreja. A música popular, mais difundida, passou
por percalços próprios das relações que se estabelecem
entre dominadores e dominados. Assim, a músicas dos
indígenas foram desfiguradas pelos jesuitas que as
utilizaram como instrumentos de propagação da fé. O
cateretê, de origem indígena, e que se tornaria expressão
da solidão dos bandeirantes no sertão - dançado só por
homens, que inclinavam o corpo para a frente, palmeando
e sapateando ao som de violas - foi incorporado, assim
como o cururu às festas religiosas  do Divino Espírito Santo,
de São Paulo, São Gonçalo, de Santa Cruz e Senhora da
Conceição.

No século XVIII já se registravam em São Paulo músicas
de matriz africana, além das tradicionais cantigas
portuguesas. No século XIX Von Martius15 registrou saraus,
onde ouvira modinhas brasileiras de origem portuguesa.
Rugendas, por sua vez, registrou em seus belos desenhos
figuras de homens e mulheres, em agrupamentos, tocando
e ouvindo música.

Formar grupos nas ruas, tocando e cantando foi prática
proibida para negros e mulatos, sob a suspeita de frouxidão
de costumes e vagabundagem. Mas há muitos registros de
práticas musicais de roceiros, que vinham à cidade vender
seus produtos. Na rua das Casinhas eles costumavam
cantar, à noite, ao som de violas.

No século XIX a prática teatral contava com forte

15 SPIX, J. B. von e MARTIUS, C. F. P. von. Viagem pelo Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1938.
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presença de negros e mulatos, o que é indicador de atividade
socialmente desprestigiada na época. Saint Hilaire, que
assistiu em São Paulo à peça de Moliére “O Avarento”,
informou que foi muito mal representada, os atores eram
negros e mulatos e as atrizes, mulheres-da-vida. Von Martius
que assistiu a uma apresentação de “Le Desserteur”
confirmou a presença de artistas negros e mulatos.

Considerando a população de modo global, delineia-
se claramente o prazer da música popular e da dança como
forma de ocupação das horas livres. Mas se era generalizado
o medo de almas penadas, assombrações que vagueavam
no escuro das matas, vale relembrar que era igualmente
generalizado no cotidiano dos paulistas o costume de contar
histórias, repetir contos fantásticos de horror, sem que isso
diminuísse o interesse pelas narrativas. Contar casos e ouvir
histórias antigas, em toda a província, preenchiam a vida
dos paulistas, que tinham na conversação uma forma segura
de prazer.

As festas religiosas, se tinham um caráter lúdico,
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ficavam também presas a um calendário rígido da Igreja,
por isso a própria população criou formas paralelas de
devoção, que acabaram sendo ccombatidas pela hierarquia
eclesiástica local.

A diversificação das formas de ocupação das horas
livres da população veio a ocorrer de forma significativa a
partir do momento em que o caráter urbano se afirmou
com a diversificação de funções gerada pela maior
complexidade ocorrida na divisão do trabalho. A aceleração
do processo de urbanização ocorreu paralelamente à
crescente laicização dos divertimentos, passando a Igreja
a ter sua influência fortemente reduzida como espaço lúdico.

A mudança do eixo econômico do país, que se
deslocava da cana-de-açúcar nordestina para o café,
cultivado inicialmente no Rio de Janeiro estendendo-se em
seguida para o Vale do Paraíba,  marcou a decolagem da
cidade para se tornar a primeira do Brasil, impar na América
do Sul e uma das mais importantes metrópoles do mundo.
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